Klæder i skifterne
Deres udseende, brugen af dem og den gotiske skrift for klædestykket

Birgit Hansen 2019

Et skifte betyder, at
der er foretaget
opgørelse af et bo,
navnlig et dødsbo.
(ordnet.dk)

Et eksempel på starten
af et skifte fra en
skifteprotokol ses her:

Skifte efter
afgangne:
Peder Nielsen,
Gaardmand og hands
afg. Hustru Kirsten
Laursdatter, Himmeløv.

Sluttet den 9.
September 1773

I mit arbejde med anernes skifter, oplevede jeg, at jeg havde brug for at få en
sammenhæng mellem klæderne, deres udseende, brugen af dem og den gotiske
skrift for klædestykket.
Mine aner var ovevejende fæstebønder eller husmænd.

Af betydning for tiden:
Fæste-væsenet 1500-1919
Landbrugskrise omkring 1730
Stavnsbåndet 1733-1800
Den Franske Revolution 1789
Landboreformerne omkr. 1800
Økonomisk krise 1813
Tab af Norge 1814
Øget vækst frem mod 1848
Grundloven 1849
Som det ses nedenfor blev
befolkningen pålagt forbud og
forskellige restriktioner med
hensyn til påklædning i 1783

Jeg har oplevet, at der er stor variation over, hvornår klæderne blev nævnt i
skifterne. De blev sjældent nævnt før 1720 og sjældent efter 1850. Det er min
fornemmelse, at man måske slet ikke regnede klæder for værd at nævne eller
bevidst udelod dem, fordi de efterlevende børn kunne bruge klæderne, og måske
var de allerede taget i brug før skiftebehandlingen!
I et skifte fra 1738 nævnes for eksempel kun: ” Nogle underklæder i alt anslagen for
2 rd” og i 1765 nævnes: ”en halv kiste med laas og nøgle hvorudi er kommen
gangklæder, som blev forseiglet”.
Mange har forsket i klædedragtens historie og meget fint materiale er udgivet om
emnet. Det være sig udseende, brugen af dragten i tiden, stoffets bestanddel og
ikke mindst historien.
Da mange billeder af klædedragter er malerier, har jeg valgt selv at tage billeder,
hvor dette har været muligt. Billederne er publiceret her med tilladelse af
Nationalmuseet og Frilandsmuseet. Ligeså er nogle billeder fra Odense Bys Museer,
Museum Vestsjælland og Ringsted Museum gengivet og publiceret med museernes
tilladelse. Enkelte billeder er private.
Beskrivelsen er foretaget med hjælp fra museernes vejledning samt diverse links (se
bagerste side, hvor der også er en kort beskrivelse af de nævnte klæders stoffer).

Den 20. januar 1783 udstedte Christian den 7.
en forordning vedrørende overdådighed:
”Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt trykte Anordninger, som indeholder K. Christian VII
Frr. fra 1781 til 1784, ved Jacob Henric Schou, København 1795”

”Ligesom Kongen selv med Mishag har bemærket og ved Undersøgelse end videre erfarer, at der er i
hans Lande en Overdaaghed, som, ved at forbruge fremmede Sager, endog langt over det nødvendige,
udbringer til Fremmede Landets Formue, og ved at forøde Landets egne Varer, berøver os en vigtig deel,
af hvad til Fremmede skal sælge, saa har han ogsaa lagt Mærke til, at Familierne, som dog udgiøre
Staten, blive ved saadan Overdaagighed deels udarmede, deels svækkede, hvad enten disse saa selv
vælge en deres kræfter overstigende Dragt, eller og de for en slags anstændighed nødes til at følge de
Riigeres Exempler. For da at standse dette Onde, komme de Familier til Hielp, som ønske Lindring, og
derved bringe en Tarverlighed tilbage, der kunde være nyttig for Familierne, og paa saadan maade
gavnlig for Staten, at hvad Folk allerede ejede, kunde saa vidt muligt nyttes af dem, og at ingen god
Nærings- og Arbeids vej derved besynderlig skulde lide, bliver følgende befalet:

Alle sølv og guld Thaloner paa nye klæder samt kvaster og hvad
navn saadant af Guld og Sølv paa klæder kan have, skal være
forbudet. Dog paa det ingen skal tage skade, kan enhver bære
saadanne nu allerede havende klæder indtil jan. 1786. (undtaget
blev hof og militæruniformer)

Fra 1. jan 1786 maae paa fruentimmer-klæder ikke bæres andre
garniturer end af tøjet, eller naar de ikke deraf, da ej til højere
priis end 16 Rdl ligesom. ----- Alle italienske og andre blomster
skal fra 1. jan 1786 ganske være forbudne at bære.

• Broderte klæder være sig med Guld, Sølv eller Silke, maa ingen mandsperson
fra 1. febr. 1783 lade sig giøre, da de kan opslide dem de havde indtil 1. jan.
1786. – Fruentimmere maa bære Broderi af Silke, naar det hver gang et
stykke lidet eller stort --- e blevet stemplet med Kongens navn og Aarstal i • Tjenere ved Kongelige Embedsmænd og andre maae fra 1. jan 1786 af silke
intet bære uden haarpunge, pidske, halsbaand og støvler. Tjenestepiger fra
Khavn paa den anordnede halle. I øvrigt tillades det Fruentimmere indtil 1.
samme tid heller ikke af silke, undtagen Kaaber og en sort Silke-kjole.
Jan. 1786 at kunne bære de broderede klæder, som de have.
• Tjenestepiger maa ikke bære paa hovedet hætter, som have kostet mere end
• Alle klæder af Brocade eller hvor Guld eller sølv er indvævet --- ligesom
1 Rdl til deres bryllupsdag undtagen og heller ikke Ørenringe.
fremmede stene, ægte eller uægte maae tilligemed ægte og uægte perler
ikke bæres eller sees paa nogen efter den 1.jan. 1784. ------- Fra 1. jan. 1784
• hver tiener som -- lader sig af en Friseur frisere, skal i mult for hver gang
maa og al Brug ophøre af Plumager og alle fremmede Kniplinger.
betale 4 Rdl.”
• Fra 1. jan 1786 bortfalder ganske al brug af pelsværk til stadsklæder.
Derimod til overkioler og for varme bruges derefter alene indenlandsk
Pelsværk.
• Alle Knapper til Mand-folks-klæder, de befalede uniformer alene undtagne
skal for alle herefter forarbejdede klædestykker være enten af Tøjet eller
hergjort Silke og kamelhaarsknapper. De gemene Bonde-knapper må gerne
beholdes.
• Mandfolk tillades at bære til 1. jan 1786 hvad klæder, som de af Silke og
Fløjel nu kan have --- men det skal fra bemeldte dag at være mandfolk
forbudet at bære og at lade giøre kioler eller overkioler af Silke eller Fløjel.
-- saa maa og alle Silke-tørklæder, so ikke kan toes ej mere bæres.

Der fulgte herefter forbud og regler med hensyn til
inventar, gæstebud, mad og vin mm

Forordningen skulle oplæses af præsten i alle kirker både
første søndag efter Nytår og første søndag i juli måned

Om ovennævnte regulativ havde
betydning ved jeg ikke, og jeg ved heller
ikke, om bønderne rettede sig efter det.
Måske var det bare fattigdom, der havde
den største betydning.
Men tiden, den gensidige kontrol og ikke
mindst den kirkelige kontrol, kan have haft
indflydelse.

Der var dengang som nu forskel på mandeklæder og kvindeklæder.
Klæderne var nødvendige for vejr og vind og de måtte kunne bruges
til hverdag og fest.
Adelen og herskabet havde finere tøj, mens
bønder og tjenestefolkene havde grovere og billigere tøj.
Da mine aner som nævnt var fæstebønder og husmænd er det kun
deres tøj, som jeg har kikket på.
Mandens Klæder kunne være en kiol, bukser, skjorte eller måske en
trøje. En brystdug, halsklud og vest, strømper samt sko eller ofte
træsko. På hovedet kunne han have en hætte, hue eller hat, men
han kunne også have handsker, vanter og tørklæde.
Den Sal. Kones Gangklæder kunne være en kjole, et skørt, trøje,
forklæde, handsker og træsko. Desuden ses også tørklæde, kyse
eller hue nævnt i skifterne.

Kvindens klæder
privat

privat

Private billeder, der er optaget i Sagnlandet Lejre

Trøje - Kvinde
1 Rød trøje
Herunder ses de trøjer, der er noteret i mine aners
skifte, med året i parentes for kvindens død:
1 sort vadmels trøje (hjemmevævet, gråt stof, ofte af kradsuld) (1723)
1 blå og 1 rød vadmelstrøje (1761)
1 rød trøje med grønne ærmer (1761)
2 røde serges trøjer ( let uldent stof ) (1773)
1 blaa og 1 sort klædes trøje (1773)
1 blaa vadmels trøje (1773)
1 rød kramlærreds nat trøje (hørlærred) (1773)
1 grøn hvergarns trøje (hjemmevævet stof af hørgarn og lidt uld) (1778)
1 rød silke damask trøje (mønstret stof) (1778)
1 hvergarns trøje (1778)
1 sort og 1 blå vadmels trøje (1791)
1 sort klædetrøje (uldent stof) (1830)
1 grå hvergarns trøje (1808)
1 rød og 1 grøn nattrøje (1808)

Troie
En trøje er og var: Et klædningsstykke (med ell.
uden ærmer, til voksne og børn), der dækker
overkroppen. (ordnet.dk)
”Maren Smeds” Nattrøje
fra 1800 tallet tilhører
Nykøbing Falster Museum
Foto fra Sagnlandet Lejre

Billedet af trøjen
har jeg taget på
Frilandsmuseet
I 2019 og vises
her med tilladelse
af museet

Kjole - kvinde

Kjolen tilhører
Museum
Vestsjælland

Hvergarns Kiole

Herunder ses de kjoler, der er noteret
i mine aners skifte, med året i parentes
for kvindens død:
1 bruun vadmels reise kjole (1773)
(hjemmevævet, gråt stof, ofte af kradsuld)

1 sort hvergarns kjole (1791)

(hjemmevævet stof af hørgarn og lidt uld)

1 hvergarns kjole (1808)

Denne
smukke kjole
af hvergarn
er gengivet
med
tilladelse af
Museum
Vestsjælland

Kåbe – kvinde
blaae hvergarns Kaabe
Herunder ses de kåber, der er noteret i mine
aners skifte, med året i parentes for kvindens
død:
1 gl klædekåbe (1723) (En klædekåbe var af uldent stof)
1 fåreskinds kåbe (1778)
1 blå hvergarns kåbe (1808) (stof af hørgarn og lidt uld).

En Kåbe var et klædningsstykke, der blev brugt
som overklædning, helt eller delvis dækkende den øvrige
klædedragt; ofte så lang, at den nåede til fødderne eller under
knæet (ordnet.dk)

kappe - kvinde
1 sort Kappe
Herunder ses en kappe, der er noteret i mine aners
skifte, med året i parentes for kvindens død:

En Kappe blev brugt af kvinder; dels for at beskytte
haaret, (dag og natkappe), men også til pynt af ældre
kvinder (tidligere spec. gifte kvinder) (ordnet.dk)

1 sort kappe (1773)

en hvid kappe

Fruekappen er fra ca 1840
og tilhører Ringsted Museum

Billedet har jeg har taget
på Nationalmuseet i 2019

- og er gengivet her med tilladelse af RM

- og her gengivet med tilladelse af NM

Særk - kvinde
4 Særke
Herunder ses de særke, der er noteret i mine aners
skifte, med året i parentes for kvindens død:
4 stk blaaternede særke (1761)
4 særke (1778)
4 særke (1791)
2 gl. særke (1830)

En særk er:
det klædningsstykke, der af mænd og kvinder bæres
nærmest kroppen
(ordnet.dk)

En særk kunne være helskåren
eller opdelt og da bestå af en
overdel og en underdel, i dag vil den
minde om en underkjole.

Kvinder begyndte at bruge bukser i 1840-1860-1870, - forskelligt fra egn til egn.
Min farmor blev født i 1876 og hun fortalte, at hun ikke brugte bukser som barn.

Brudens
klæder

Det var almindeligt, at hver egn havde udviklet, deres eget særpræg på tøj.

En bondebrud bar
denne dragt på Fur i
1700 tallet.
Brudekjolen var sort
og tilbehøret var et
hvidt forklæde og
tørklæde. Kjolen blev
pyntet foran med en
løs brystsmæk.
Billedet har jeg taget på
Nationalmuseet i 2019

Kjolen tilhører
Ringsted
Museum
Kjolen tilhører
Nationalmuseet

Denne fine sorte brudekjole af silke
og hør er fra ca 1840 og gengives her
med tilladelse af Ringsted museum

I 1817 døde Kirstens far, Anders Sørensen i Ørsted. I farens skifte er noteret, at Kirstens bror Rasmus skulle give
hende anstændige brudeklæder, når tid var:
”Endelig skal Rasmus Andersen levere sin Søster anstændige brudeklæder naar hun indtræder i Ægteskab, nemlig:
sort Trøje og Skjørt, én sort fløjes Hue, en klædes dito, en broget Hue, en hørfarvet Trøje og Skjørt med blaa Silke
bulle og Tilbehør, en brunfarvet Reise kjole, en blaa Silkekyse og en Kattuns Drejls kyse, et brunt raskes forklæde” -

Bull - kvinde
Bull
Herunder ses de bull, der er
noteret i mine aners skifte, med
året i parentes for kvindens død:
1 grøn damaskes bull (1773)
1 hvergarns bull (1778)
1 bull med røde ærmer (1778)
1 rød bull (1791)
1 grøn bull med røde ærmer (1791)
1 grønstribet hvergarns bull (1808)
1 grøn og rødstribet bull (1808)

En bull var:
En kort trøje uden ærmer; et livstykke

bullen tilhører
Frilandsmuseet

Billedet har jeg taget
på Frilandsmuseet i
2019

Skørt - kvinde
skiørt
Herunder ses de skørter, der er noteret i mine
aners skifte, med året i parentes for kvindens død:
1 sort vadmels skiørt (1723)
2 sorte vadmels skiørter (1761)
1 rødt og 1 blå vadmels skiørt (1773)
1 sort og 1 grønt vadmels skiørt (1773)
1 gult hvergarns skiørt (1778)
1 brun vadmels skjørt (1778)
1 grøn drejls skjørt (1791)
1 sort vadmels skjørt (1791)
1 brunt og 1 grønt hvergarns skjørt (1791)
1 blå vadmels skjørt (1791)
1 blåt hvergarns skjørt (1808)

Et skørt var og er en del af en kvindedragt, der bindes om
livet og dækker underkroppen og (den øverste del af)
benene, (nu alm.:) nederdel. (ordnet.dk)

Billedet har jeg taget på
Frilandsmuseet i 2019

Skørtet tilhører
Frilandsmuseet

Forklæde - kvinde
hørlærreds forklæde
Herunder ses de forklæder, der er noteret i mine
aners skifte, med året i parentes for kvindens død:
1 blaae ternet forklæde (1761)
1 hvidt og blåt hørlærred forklæde (1761)
1 bruun og 1 sort raskes Forklæde (1773)
1 blaa hvergarns forklæde (1773)
1 raskes forklæde (1773)
1 kramlærreds forklæde (1773)
1 blaat hørlærreds forklæde (1773)
1 hvid og 3 kram lærreds forklæder (1778)
2 blaa stribede forklæder (1778)
1 brunt og 1 blåternet vaskeforklæde (1791)
2 blåternede lærreds forklæder (1808)
2 kram lærreds forklæder (1808)
1 katuns forlæde (1808)
1 blåt forklæde (1830)

Et forklæde er et stykke tøj, der som pynt eller til beskyttelse af
klæderne, anbringes paa legemets forside. (ordnet.dk)

privat

Privat foto - optaget
i Sagnlandet Lejre

Hue - kvinde
Silke hue
Fløjels Hue
Herunder ses Nationalmuseets eks. på nogle
almuekvinders fine huer og til højre ses, hvor
huerne stammede fra .

Billederne har jeg taget på Nationalmuseet i 2019

Nationalmuseets beskrivelse af de ovenfor viste huer:

Her ses eksempler på nogle huer, der er noteret i mine
aners skifte, med året for kvindens død:

En af mine aner fra Brahetrolleborg på Fyn havde i 1778:
1 sort fløjels hue, 1 gul silke hue, 1 grøn silke hue, 1 rød
silke hue, 2 blaa silke huer, 1 ternet silke hue.

En af mine aner fra Himmelev ved Roskilde havde i 1773:
1 sort og 1 blå damask hue, 3 brune damaskes huer,
1 katuns øre hue.

den gifte kvindes hår var altid tildækket indtil 1800
tallet, og kun hos den unge pige kunne man se lidt af
håret.

Kyse, hætte - kvinde
Kyse
Herunder ses de kyser og hætter, der er
noteret i mine aners skifte, med året i
parentes for kvindens død:
1 damask kyse (1773)
1 katuns kyse (1773)
1 koskinds kyse (1791)
3 kyser (1830)

En kyse er:
hovedbeklædning for kvinder,
der gaar ned over ørene
og bindes med hagebaand (ordnet.dk)

Katuns Hætte
1 katuns hætte (1778)

(katun er tæt vævet bomuld med mønster)

1 gl sort hætte (1778)

En hætte er:
En hovedbedækning af klæde og lign.,
der kan dække issen og nakken og
(til dels) ansigtet. (ordnet.dk)

Tørklæde - kvinde
blaaternet tørklæde
Herunder ses de tørklæder, der er
noteret i mine aners skifte, med året i
parentes for kvindens død:
4 blaaternede tørklæder (1761)
2 tørklæder (1791)
6 kramlærreds tørklæder (1808)
1 hørlærreds tørklæde (1808)
1 sort tørklæde (1808)
2 blålærreds tørklæder (1808)

Et tørklæde er et stykke stof, tøj, klæde, der bindes om hovedet,
halsen og lignende. (ordnet.dk)
privat
privat

Vi ser det fine tørklæde, der
er bundet om hovedet.
Alt imens der bages
pandekager ved ildstedet

Privat foto - optaget i
Sagnlandet Lejre

børn og unge
havde ofte ikke
noget fodtøj på.
Fra husmandsbruget og fra tiden omkring
1860:
Naja har både et bomulds skørt samt et
forklæde på. Desuden bærer hun en hvid
trøje og en bull (en vest med bindebånd)
samt et lille tørklæde omkring håret.
Privat foto - optaget i Sagnlandet Lejre

privat

Diverse- kvindens tøj
Herunder ses ærmer, handsker
og strømper, der er noteret i
mine aners skifte, med året i
parentes for kvindens død:

Sølv Knapper (1773)
1 par Røde Ermer (1773)
2 par halve ærmer (1778)
1 par hvide handsker (1761)
1 par Skind Handsker (1773)
1 par hvide uldhandsker
(1808)
uld Strømper (1761)

Nogle aner efterlod sig stof, der blev
brugt til at sy linned og klæder af:
f.eks ses følgende noteret i et skifte i
Himmelev ved Roskilde i 1773:
9 alen rødstribet olmerdug
(tæt vævet bomuldsstof)

1 usyed hørred skiorte
24 alen rødt vadmel
10 alen brunt vadmel
16 alen grønt vadmel
6 nye bredte faarskind.

privat

Mine aners påklædning i slutningen af 1800 tallet
privat

privat

Bemærk længden af kjolerne både hos gammel og
ung, sjalet og forklædet, de fine hatte, det stribede
skørt, ”ræven” om skulderen og den smukke hvide
skjorte.

privat

Alle er private foto

Mandens klæder

privat

privat

Drengens tøj, der blev brugt på husmandsstedet omkring 1860
Privat foto - optaget i Sagnlandet Lejre

Ja og så får oldefar
Peder Hansen også lige
en plads i projektet, - selv
om billedet er fra 1890.

Kjole, kiol - mand
Den viste kjol er fra 1700 tallet og har ifølge
Nationalmuseet tilhørt en bonde i Kirkerup
sogn.
- I Kirkerup, havde jeg på den tid også aner,
der var bønder, og også de havde en vadmels
kiol !

Vadmels kioel:

De nedenfor nævnte kjoler er noteret i mine
aners skifte, med året i parentes for mandens
død:

Kjolen tilhører
Nationalmuseet

Billedet har jeg taget på
Nationalmuseet i 2019

1 graa vadmels kiol (1773)
1 blå kjol (1782)
1 grøn hvergarns kiol (1783)
1 blå hvergarns kiol (1783)
1 blågrå vadmels kjol (1793)
1 brun kjiol (1817)
1 brun vadmels kjol (1819)
1 bruun kjole af vadsmel (1826)
1 blå kiol (1827)

En kiol/kjole var i ældre tider en
mandsdragt, og den hørte til
bondens fineste stads. Den nåede
manden til knæene og stoffet var
ofte af vadmel med foer og
metalknapper.

Kofte- mand
1 blaae Kofte
De nedenfor nævnte kofter er noteret i mine aners
skifte, med året i parentes for mandens død:
1 blaa klæde kofte (1763)
3 hvide uldne vadmels kofter (1763)
1 blå vadmels kofte med metal knapper (1793)
1 hvid vadmels kofte med metal knapper (1793)
1 blå kofte (1815)
1 blå kofte (1827)
1 hvid vadmels kofte (1827)(groft hjemmevævet stof)

En kofte lignede en kjol, men var lidt kortere.

Billedet er fra:
TV-serien fra DR:
"Dengang vi var bønder".

Trøje - mand
Vadmels trøje
Troie
De nedenfor nævnte trøjer er noteret i mine aners
skifte, med året i parentes for mandens død:
2 forgarns trøjer (1763)
4 blaa lærreds trøjer (1763)
1 rød vadmels trøje (1782) (groft hjemmevævet, gråt stof)
1 skind trøje (1782)
1 hvid uldtrøje (1793)
1 gl trøje, 1 hvid trøje, 2 blå trøjer (1817)
1 gl vadmels trøje med 3 tin sele knapper (1819)
2 blaa vadmels trøjer (1826)
1 blå kort trøje (1826)
1 grønstribet kort trøje (1826)
1 blå vadmelstrøje (1827)
2 rød drejls trøjer (1827)
1 gulstribet hvergarns trøje (1783)

tilhører Odense Bys Museer

En trøje er et:
klædningsstykke (med
eller uden ærmer, til
voksne og børn), der
dækker overkroppen.
(ordnet.dk)

billedet viser en vadmelstrøje, der her gengives
med tilladelse af Odense Bys Museer.
Ryg og forstykke er af ufarvet vadmel og
ærmerne er af hvergarn.

Vest- mand
1 Rød Vadmels Vest
med 2 Dosin Sølv Knapper
De nedenfor nævnte veste er noteret i mine
aners skifte, med året i parentes for mandens
død:
1 skindvest med 33 sølvknapper (1773)
1 gl rød vadmels vest (1773)
1 blå vest (1826)
1 vest (1827)
1 blå hvergarns vest (1783)
1 vest (1783)

Privat foto, - optaget i
Sagnlandet Lejre

privat

en fin rødstribet vest
En vest blev brugt af mænd:
Vesten dækkede
overkroppen, og blev ofte
brugt under en jakke, kjole o
lign.
(ordnet.dk)

Bukser-mand
buxer

De nedenfor nævnte bukser er noteret i
mine aners skifte, med året i parentes for
mandens død:
2 par skindbuxser (1763)
2 par lærreds buxser (1763)
1 par dyreskindsbuxer (1773)
1 par blå hvergarns bukser (1793
1 par vide vadmels bukser (1793)
3 par blårgarns lærreds bukser (1793)
1 par blårgarns bukser (1815)
1 par bukser (1817)
1 par blå vadmels palt gangklæder (1826)
1 par tykke bukser (1826)
1 par bukser (1827)
1 par skindbukser (1827)
1 par blå vadmels bukser (1783)
1 par skindbukser (1783)

Bukser blev oprindeligt kun brugt af mænd.
I flg. Nationalmuseet blev
de lange herrebukser
moderne efter den franske
I 1700 tallet gik bukserne lige revolution.
I begyndelsen af 1800 tallet
under knæene, hvor det i
blev de lange bukser først
1800 tallet blev mere
brugt af italienske gøglere
almindeligt at bruge lange
og matroserne var de første
bukser.
til at bruge de lange bukser
med vide ben.
Revolutionsmoden skulle
signalere styrke og
handlekraft.

Tilhører NM
Billedet viser nogle hvide vadmelsbukser.
Privat foto, - optaget i Sagnlandet Lejre

Billedet af de lange bukser har
jeg taget på Nationalmuseet i
2019

Halsklud, tørklæde – mand
Hals Klud
De nedenfor nævnte halsklude og
tørklæder er noteret i mine aners skifte,
med året i parentes for mandens død:
6 halsklude (1763)
2 par halsvarmere (1763)
1 kram lærreds halsklud (1793)
3 hørgarns halsklude (1793)
2 halsklude (1799)
3 halsklude (1783)

Tør Klæde
1 par blå uld tørklæder (1793)
1 blåt tørklæde (1815)
1 tørklæde (1817)

En halsklud var et halstørklæde.
Halskluden blev lagt i en trekant og rullet
sammen, hvorefter den blev lagt om halsen,
bundet bagpå og derefter kom enderne af
halskluden til at pynte foran. (ordnet.dk)
Billedet er fra:
TV-serien fra DR: "Dengang vi var bønder".

Hætte, kabus – mand
Hætte - Kabus
De nedenfor nævnte hætter og kabus er noteret i
mine aners skifte, med året i parentes for mandens
død:

2 hætter og 1 kabus (1763)
1 hætte (1773)
1 hviid klæde cabuse (1773)
1 kabus (hætte) (1817)
1 hætte (1783)
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En hætte er en hovedbeklædning, der dækker issen og
nakken (ordnet.dk)
En Kabus var en skindforet mandshue, der var syet af
4 stykker, de 2 bageste så lange, at de kunne knappes
ned om halsen eller slåes op bag hovedet.
(Håndbog for danske lokal historikere. Redigeret af Johan Hvidtfeldt,
1965)

Skjorte – mand
Skjorter
De nedenfor nævnte skjorter er noteret i
mine aners skifte, med året i parentes for
mandens død:
En skjorte er et:
klædningsstykke med
ærmer, især af linnedstof, der
bæres af mænd og drenge.

4 skjorter (1782)
2 gl hørgarns skiorter (1793)
2 blårgarns skjorter (1793)
9 skjorter (1817)
4 skjorter (1819)
4 blåstribede skjorter (1826)
3 blårgarns skjorter (1783)

(Ordnet.dk)

privat
Privat foto, optaget i Sagnlandet Lejre

Hue og hat- mand
broget Nat Hue
1 gl Hat
De nedenfor nævnte huer og hatte er
noteret i mine aners skifte, med året i
parentes for mandens død:
1 hue (1763)
1 gl hat (1782)
1 broget nat hue (1793)
1 gl hat (1793)
1 sort lodden hue (1799)
1 broget hue (1799)
1 hat (1817)
1 hue (1817)
1 gl hat (1819)
1 nathue (1783)

Hatten Tilhører NM
Billederne er taget
på Nationalmuseet i
2019

En bredskygget bondehat i filt,
Bønderne havde langt hår under
hatten i 1700 tallet modsat
adelen der gik med paryk.

Strømper- fodtøj - mand
uld strømper
1 par Sko med Spender
De nedenfor nævnte skjorter er noteret i mine aners
skifte, med året i parentes for mandens død:
2 par blaa stømper (1763)
1 par hvide uldne strømper (1773)
1 par blå uldstrømper (1793)
1 par grå uldstrømper (1799)
1 par hvide og 1 par lyseblå strømper (1815)
2 par uldne strømper (1819)
2 par uldstrømper (1826)
1 par blå strømper (1783)
2 par støvler og 1 par sko (1763)
1 par gl støvler (1782)
1 par sko med spænder (1783)
1 par gl sko med metalspænder (1793)

Strømperne
tilhører NM

Træsko har jeg ikke set
noteret i skifterne, selv
om de var meget brugt.

Billedet er taget på
Nationalmuseet i 2019

Diverse –mandens tøj
De nedenfor nævnte handsker, vanter, pels, lommetørklæde og brystdug er noteret i mine aners
skifte, med året i parentes for mandens død:
1 par dyreskindshandsker (1773)
1 par skindhandsker (1793)
1 par skindhandsker (1819)
1 par blaa uldne vanter (1773)
1 par vanter (1820)
1 par blå vanter (1826)
1 gl skind peltz (1793)
1 pels (1819)
1 gl lomme tørklæde (1793)
1 rød og grønstribet hvergarns brystdug (1793)
En brystdug var en slags vest. (ordnet.dk)

1 rød dreils Brystdug med 20 Sølvknapper og 6
Malm ditto (1826)

Brudgommens klæder
I 1791 blev 2 af mine aner
Søren Sørensen og Bodil Larsdatter
viet i Sankt Jørgensbjerg kirke ved Roskilde, - altså 9
år før den viste brudgom blev viet.
Og mon ikke Sørens tøj, - sikkert uden hat, har
mindet bare lidt om denne dragt!

Billedet er en folkedragt,
der viser en brudgom fra
Sankt Jørgensbjerg ved
Roskilde omkring 1800.
Brudgommen har en rød
kort trøje og vest på. Lange
bukser var ikke mode
omkring 1800, hvorimod en
høj hat begyndte at blive
mode i overklassen.
Forlæg: Nationalmuseet
www.folkedragten-til-hverdag-ogfest.dk

Herunder ses deres vielse noteret i kirkebogen:

Vielsen i 1791 i
Sankt Jørgensbjerg kirke

”Da Enkemand og Huusmand Søren
Sørensen i Margrethe Hbs Huuse og
pigen Bodil Larsdatter, datter af Lars
Christensen i samme Huuse, agte at
begive sig i Ægteskab tilsammen, og
der til den Ende er viist fra hans side
Skifteholdelse dat. Bidstrupgaard den
5. april 91.
Saa forsikre vi undertegnede, at intet
i nogen Maade er dette deres
Gudelige foretagende hendeligt, intet
Lov eller Ritual modstridigt, intet,
som kan komme Præsten, der
trolover og som anviser dem til
ansvar, det vi egenhændig bekræfte.
Sct Jørgensbjerg d. 5. April 1791
Willum Clausen

Lars Christensen,
Brudens fader

- Trolovelsen skete i faderens Huus d.
6. April og efter Tillysning af
Præstestolen Dominica Palmarum
blev Vielsen fuldbyrdet den 2. Juni. /.
Fest. Ascensio –”

Kort forklaring af de enkelte stoffer:

links og museer,
samt anvendt litteratur

•

vadmel (groft hjemmevævet, gråt stof)

•

serge ( let uldent stof eller silke )

•

kramlærred (lærred)

• Ringsted Museum

•

hvergarn (hjemmevævet stof af hørgarn og lidt uld)

• Odense Bys Museer

•

damask (mønstret stof ofte silke)

• Museum Vestsjælland

•

klædetrøje (tæt vævet uldent stof)

• Sagnlandet Lejre

•

katun (tæt vævede bomuld ofte med mønster)

•

rask (tyndt, groft vævet uldent stof)

•

drejls (sildebensvævet stof)

•

forgarn (tykke, løst snoede traade=forspinning)

•

hørlærred (lærred, vævet af hørgarn)

•

hørgarn (fremstilles ved spinding af heglet hør)

•

palt (et laset klædestykke)

•

blaargarn (blaar er groft lærred)

• Nationalmuseet
• Frilandsmuseet
• http://www.thorshoj.dk/LIVET_I_LANDSBYEN.HTM
• http://www.aksp.dk/
• http://www.dragtilminde.dk/kleder/volbkld.html
• http://oplysningstiden.weebly.com
• https://www.dfi.dk/viden-omfilm/filmdatabasen/film/kongen-bod
• http://www.folkedragten-til-hverdag-og-fest.dk
• http://runeberg.org/salmonsen/2/13/0357.html
• Rigsarkivet
• ordnet.dk

• ”Danske Bønders
Klædedragt”
Ellen Andersen 1960
• ”Håndbog for Danske
lokalhistorikere”
Johan Hvidtfeldt 1965

Et gl kort i familiens eje.
Billedet viser lidt om påklædningen og nogle aktiviteter i hjemmet omkring 1850.
Mine aners skifter opleves som uendelige og nye facetter af skifterne og dermed også livet på anernes tid,
vil helt sikkert give mig mulighed for mere viden.

