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Buller 
Bullen var den yderste del af kvindens overkrops beklædning. Den var en ærmeløs beklædning, 

som blev lukket foran. De ældste havde lange flasker (skøder) og gik tæt op mod halsen, hvorimod 

de yngre var med  korte flasker og dyb halsudskæring, der stoppede lige over brystet.  

På Falster er bevaret buller fra hele perioden. 

 

Udstillingsnr.: 99   Museums nr.: FMN 2088C/1926 

Hjemsted: Åstrup Sogn, giver Hemmingsen Rodeminde 

Materiale: Vadmel og  hørlærred 

Tidsperiode: Sidst i 1700 

Beskrivelse: Bul syet i sort vadmel. Foer i grov hørlærred. Type med firkantet halsudskæring  som  

ligger over ærmegab. Ryg med midtersøm og 7 cm. lange flasker, rygbredde på 7,25 cm. x 2. Er 

syet med lukkede sømme. Lukning foran med 7 hægter og maller.  
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Udstillingsnr.: 100   Museums nr.: FMN T3547/1940 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Florets, hørlærred og uldne bånd 

Tidsperiode: 1770-1790 

Beskrivelse: Bul syet af cerise og blå florets. Foer af grov hørlærred. Type med halsudskæring der 

ligger tæt til halsen. Ryg med midtersøm og 14,5 cm. lange flasker og en rygbredde på 16 cm. x 2. 

Flaskerne er syet sammen midt bag og i begge sider. Syet med lukkede sømme. Spor af grønne 

bånd omkring forkant og i halsåbning,  samt spor af prenede huller til snøreringe indenfor båndet. 

Senere tilkommet røde bånd.   
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Udstillingsnr.: 101   Museums nr.: FMN T978/1914 

Hjemsted: Gedesby, Sydfalster 

Materiale: Florets, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1770-1790 

Beskrivelse: Bul syet af olivengrøn og sort gåseøje mønstret florets. Foer af grov hørlærred. Type 

med 16 cm. lange flasker og halsåbning, der ligger højere oppe end ærmegab, går ligeledes højt op 

på ryggen. Åbning foran har antydning af dråbeform. Ryggen har midtersøm og rygbredden er 

8,25cm. x 2. Syet med lukkede sømme. Kantet langs forkanter og lidt op i halsudskæring med 2,5 

cm. brede grønne lærreds vævede silkebånd, har ligeledes grønne silkebånd i ærmegab oppe på 

skuldrene. Har tilhørt Margrethe Olsdatter, som døde ca. 1850. 
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Udstillingsnr.: 102   Museums nr.: FMN T724/1913 

Hjemsted: Gunslevmagle, Eskilstrup 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1780-1790 

Beskrivelse: Bul syet af langstribet kippervævet hvergarn, blå, røde og hvide striber. Foer i 

blårlærred. Type med halsudskæring udfor ærmegab og ryg med midtersøm og 6,5 cm. lange 

flasker. Rygbredden er 8 cm. x 2. I forstykker en slids i hvert 5 cm. dyb. I forkanter indsat ¾ cm. 

brede stivere og indenfor disse 4 syede snørehuller med grønne tungesting.  5 cm. brede ensfarvede 

grønne silkebånd i udskæring foran og 4 cm. brede ensfarvede grønne silkebånd under ærmegab.  

Syet med snørede sømme. 
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Udstillingsnr.: 103   Museums nr.:  FMN T3974a/1947 

Hjemsted: Formentlig Nordfalster, giver Fru Poulsen, Nykøbing F 

Materiale: Halvsilke, silke og hørlærred 

Tidsperiode: 1815-1830 

Beskrivelse: Bul syet af halvsilke med blå bund og mønster i grøn og rosa. Foer i hørlærred. Type 

med dyb halsudskæring og flasker af 4 cm.s længde. Ryg med midtersøm og rygbredde på 4 cm. x 

2. Syet med lukkede sømme. Silkebånd af kolonne type i ærmegab og foran i halsudskæring.  
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Udstillingsnr.: 104   Museums nr.: FMN T6727/1964 

Hjemsted: Sdr. Alslev, Nordfalster 

Materiale: Halvsilke, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1810-1820 

Beskrivelse: Bul syet af halvsilke med blå bund med tern, ranker og midterblomst. Foer i hørlærred. 

Typen er kort med flasker af 3,5 cm.s længde og firkantet halsudskæring med runde hjørner.  Ryg 

med midtersøm og rygbredde på 2,5 cm. x 2. Silkebånd i kolonne type under ærmegab og foran i 

halsudskæring.  
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Udstillingsnr.: 105   Museums nr.: FMN T6728/1964 

Hjemsted: Sdr. Alslev. Nordfalster 

Materiale: Stribet hør/bomuld, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1815-1820 

Beskrivelse: Bul syet af stribet hør eller bomuld i blå, grøn og rød. Typen er taljelang med flasker af 

3,5 cm.s længde. Ryg med midtersøm og rygbredde på 4 cm. x 2. Silkebånd af kolonne type under 

ærmegab og foran i halsudskæring. Syet med lukkede sømme. 
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Udstillingsnr.: 106   Museums nr.: FMN T3995c/1947 

Hjemsted: Nr. Alslev 

Materiale: Silke og hørlærred 

Tidsperiode: 1810-1820 

Beskrivelse: Bul syet af silkestof med sort bund og mønster i rød, gul og grøn. Foer i ubleget 

hørlærred. Typen er i empire, ryg med midtersøm og rygbredde på 3 cm. x 2. Ingen rygsøm i foret. 

Tilsat lægget skød på ryggen, som er kantet med smalt silkebånd. Laksefarvet silkebånd i ærmegab 

og foran i halsudskæring samt. Syet med lukkede sømme.  
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Udstillingsnr.: 107   Museums nr.: FMN T uden nr. 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Silke og hørlærred 

Tidsperiode: 1815-1830 

Beskrivelse: Bul syet af silkestof med brun bund og mønster i rød, gul og grøn. Foer i hørlærred. 

Typen er taljelang og har flasker på 4 cm. Ryggen har midtersøm og rygbredde på 4 cm. x 2. Syet 

med snørede sømme. Silkebånd af kolonne type i ærmegab og foran i halsudskæring. 
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Udstillingsnr.: 108   Museums nr.: FMN T uden nr. 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Halvsilke, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1820-1830 

Beskrivelse: Bul syet af halvsilke med blå bund og blomsterstriber med regnbueeffekt. Foer i brun 

glittet hørlærred. Typen har dyb halsudskæring, er taljelang med 2 slidser i hvert forstykker, ryg 

med midtersøm og 4 cm. flasker. Silkebånd, 4,5 cm. brede med grøn bund, kantstribe og blomster 

samt indvævet metaltråd, over brystet og under ærmegab.  
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Udstillingsnr.: 109   Museums nr.: FMN T4698a/1954 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Bul syet af langstribet Hamborg hvergarn med sort bund af flere mønstertyper. Foer i 

fint hvidt hørlærred. Type med dyb halsudskæring og ryg med midtersøm og flasker på 3cm., hvor 

de 2 cm. går nedenfor underkant. Flaskerne er kantet med sorte fløjlsbånd. Silkebånd,  7,25 cm. 

bredt med sort bund og rødt og grønt mønster, under ærmegab.  
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Udstillingsnr.: 110   Museums nr.: FMN T5572/1962 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1820-erne 

Beskrivelse: Bul syet af langstribet hvergarn med grøn bund, flere typer. Foer i hørlærred. Type 

med dyb halsudskæring og store ærmegab. Ryg med midtersøm og flasker på 3 cm. Rygbredde på 

4,75cm. x 2. Syet med snørede sømme. Har to slidser i hvert forstykke. Silkebånd ,5,5 cm. bredt  

med grøn bund og striber i orange, rød, hvid og grøn, i halsudskæring foran og under ærmegab. 
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Udstillingsnr.: 111   Museums nr.: FMN T2897a/1931 

Hjemsted: Idestrup 

Materiale: Hvergarn og bomuldslærred. 

Tidsperiode: 1820-1830 

Beskrivelse: Bul syet af langstribet hvergarn med sort bund og striber i afbundet garn. Foer i 

bomuldslærred. Type med dyb halsudskæring, ryg med midtersøm og 4 cm. lange flasker som går 

nedenfor underkant. Syet med lukket søm. 
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Udstillingsnr.: 112   Museums nr.: FMN T002/1969 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Bul syet af langstribet hvergarn med sort bund og striber i afbundet garn. Foer i bul 

hørlærred og i flasker lys grå bomuldslærred. Type med dyb halsudskæring, ryg med midtersøm og 

5 cm. lange flasker, hvor 3 cm. er nedenfor underkant, som er kantet med bånd. Rygbredde på 4 cm. 

x 2. Syet med snørede sømme. Forstykker buer ned midt foran. Silkebånd, 8,5 cm. brede med sort 

bund og lilla og lys grønne buketter, under ærmebag og foran i halsudskæring. 
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Udstillingsnr.: 113   Museums nr.: FMN T003/2004 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1830  

Beskrivelse: Bul syet af langstribet Hamborg hvergarn med mørk grøn bund. Foer af lærred. 

Type med dyb halsudskæring, ryg med midtersøm og flasker 4,5 cm. som går nedenfor bullens 

underkant. Rygbredde på 5 cm. Silkebånd, 6 cm. bredt i grønne og rosa farver med ombré teknik, 

langs halsudskæringen foran og omkring ærmegab. Spor af hægter langs forkanter.  
 

 

 



 149 

 
 

 

 
  



 150 

Udstillingsnr.: 114   Museums nr.: FMN T2273b/1927 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, lærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1840-1860 

Beskrivelse: Bul syet af langstribet Hamborg hvergarn med sort bund. Foer i råhvid lærred. 

Type med dyb halsudskæring, ryg med midtersøm og 3 cm. flasker, som går nedenfor underkanten. 

Flaskerne er foret med gråligt glittet lærred. Rygbredde på  3 cm. x 2. Syet med snørede sømme.  

Silkebånd med sort bund under ærmegab.  
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Udstillingsnr.: 115   Museums nr.:  FMN T012/1998 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1840-1860 

Beskrivelse: Bul syet af langstribet Hamborg hvergarn med sortblå bund. Foer i fint halvbleget 

hørlærred. Type med dyb halsudskæring, ryg med midtersøm og flasker af 3cm. længde, som går 

nedenfor underkanten. Flasker foret med brun hørlærred. Rygbredden er 3 cm. x 2. Syet med 

snørede sømme. To indsnit syet fra vrangen i hvert forstykke. Forstykkernes underkant går lidt ned i 

spids midt foran. Silkebånd, 9 cm. brede med brun bund og cerise blomster og gyldne kanter, under 

ærmegab.  
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Udstillingsnr.; 116   Museums nr.: FMN T858/1914 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1840-1860 

Beskrivelse: Bul syet af langstribet Hamborg hvergarn med sort bund. Foer i hørlærred  og sort 

glittet lærred. Type med dyb halsudskæring, ryg med midtersøm og flasker på 4 cm.s længde. 

Rygbredde på 3,2 cm. x 2. To indsnit i hver forstykke syet fra vrangen. Syet med snørede sømme. 

Silkebånd, 8 cm. bredt i brune, lilla og blå farver, under ærmegab.  
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Udstillingsnr.: 117   Museums nr.: FMN T uden nr. 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Hvergarn, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1840-1860 

Beskrivelse: Bul syet i langstribet Hamborg hvergarn med sort bund. Foer i fint ubleget hørlærred.  

Type med dyb halsudskæring og ryg med flasker på 4,5 cm.s længde. Flasker kantet med 4 mm. 

bred possementsnor.  Ryg med midtersøm og en rygbredde på 2,72 cm. x 2. Syet med snørede 

sømme. Et indsnit i hvert forstykke syet fra vrangen. 7,5 cm. bredt silkebund med sort bund, grøn 

og cerise mønster under ærmegab. 
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Udstillingsnr.: 118   Museums nr.: FMN T312/1913 

Hjemsted: Sdr. Alslev 

Materiale: Vadmel, lærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Bul syet af sort vadmel. Type med dyb halsudskæring,  ryg med midtersøm og 3 cm. 

lange flasker, som går 1 cm. ned under underkanten. Rygbredde på 2,5 cm. x 2. Syet med lukket 

søm. På begge forstykker syet possement snor i 2 skrå rækker, den samme snor sat langs forkanter. 

Silkebånd, 7,5 cm. brede mønstrede, under ærmegab og foran i halsudskæring. 
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Udstillingsnr.: 119   Museums nr.: FMN T056/1998 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Vadmel, ubleget hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Bul syet af mørk blå vadmel. Type med dyb halsudskæring, ryg med midtersøm og 4 

cm. lange flasker. Rygbredde på 2,5 cm. x 2. På begge forstykker syet possement snor i 2 skrå 

rækker. Silkebånd, 7 cm. brede mønstrede, under ærmegab og foran i halsudskæring.  
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Udstillingsnr.: 120   Museums nr.: FMN T2897b/1931 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Vadmel, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1860-erne 

Beskrivelse: Bul syet af sort vadmel. Type med dyb halsudskæring, ryg med midtersøm og 4 cm. 

lange flasker, som går ned under underkanten. Rygbredden er 2,3 cm. x 2. Der er indsnit i hvert 

forstykke. Silkebånd, 8 cm. brede sorte mønster vævede, under ærmegab og foran i halsudskæring. 

Syet med lukkede sømme. 
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Udstillingsnr.: 121   Museums nr.: FMN T964/1914 

Hjemsted: Nordfalster 

Materiale: Vadmel, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Bul syet af sortgrøn vadmel. Type med dyb halsudskæring, ryg med midtersøm og 4 

cm. lange flasker. Rygbredden er 3 cm. x 2. Syet med snørede sømme. Der er 1 indsnit i hver 

forstykke syet fra retsiden med forsting.  Silkebånd, 8,5 cm. bredt mønstret, under ærmegab og 

foran i halsudskæringen. 
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Udstillingsnr.: 122   Museums nr.: FMN T200/1913 

Hjemsted: Sydfalster  

Materiale: Vadmel, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Bul syet af rød vadmel. Foer i grov hørlærred. Type med høj halsudskæring og 

dråbeform mellem forkanter. Hægtet ved taljen og over brystet. Ryg med midtersøm og 3,5 cm. 

lange sammensyede flasker. Rygbredden er 3,5 cm. x 2. Silkebånd, grønne mønstervævede, langs 

forkanter og under ærmegab. Spor fra påsyning af strikkede sortgrønne ærmer.  
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Udstillingsnr.: 123   Museums nr.: FMN T1385/1918 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Vadmel, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Bul syet af sortgrøn vadmel. Foer i grov hørlærred. Type med høj halsudskæring og 

dråbeform mellem forkanter. Hægtet ved taljen og over brystet. Ryg med midtersøm og 5,5 cm. 

lange sammensyede flasker. Rygbredden er 3,5 cm. x 2. Silkebånd, 5,5 cm. bredt blågrønt, langs 

forkanter og under ærmegab. Spor fra påsætning af 8 snøreringe langs begge forkanter.  
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Udstillingsnr.: 124   Museums nr.: FMN T495/1913 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Vadmel, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1790-erne 

Beskrivelse: Bul syet af sort vadmel. Foer i grov hørlærred. Type med høj halsudskæring og 

dråbeform mellem forkanter. Hæget ved taljen og over brystet. Ryg med midtersøm og flasker. 

Rygbredde på 5,5 cm. x 2. Silkebånd, 5 cm. brede sorte satin vævede, langs forkanter.  
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Udstillingsnr.: 125   Museums nr.: FMN T286/1915 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Vadmel, hørlærred, silkebånd og blankt metal 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Bul syet af mørkegrøn vadmel. Foer i ubleget bomuld. Type med høj halsudskæring og 

dråbeform mellem forkanter. 9 blanke metal snøreringe syet på i hver side af forkanter. Ryg med 

midtersøm og sammensyede flasker. Rygbredde på  5 cm. x 2. Silkebånd, mønster vævede, langs 

forkanter og i ærmegab. Bullen er beskrevet i Falsterske Egnsdragter 1. 
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Udstillingsnr.: 126   Museums nr.: FMN T4537/1952 

Hjemsted: Sydfalster 

Materiale: Vadmel, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: 1790-erne 

Beskrivelse: Bul syet i sortgrøn vadmel. Foer i grov hørlærred. Type med høj halsudskæring og 

dråbeformet åbning mellem forkanter. Ryg med 7 cm. langs flasker og en rygbredde på 2,5 cm. x 2. 

Langs forkanter ensfarvet grønt silkebånd. Spor efter påsætning af snøreringe 
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Udstillingsnr.: 127   Museums nr.: LFS 12668  

Hjemsted: Væggerløse 

Materiale: Vadmel, hørlærred og silkebånd 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Bul syet i rød vadmel. Foer af hørlærred. Type med høj halsudskæring og dråbeformet 

åbning mellem forkanter. Ryg med midtersøm og 6,5 cm. lange flasker. Der er syet lange uldne 

sortgrønne strikkede ærmer i, mønsterstik med vrangmasker i ruder og stjerner.  
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Forklæder 
Forklædet blev brugt til kvindebeklædning igennem hele perioden. Det blev lagt omkring livet 

forfra og enten hægtet midt bag eller bundet med forklædebånd. På Falster er bevaret en del 

hvergarns forklæder med meget fine vævemønster. Der er også bevaret hvide med tamburering, 

halvsilke forklæder og silkeforklæder.  

 

Udstillingsnr.: 128   Museums nr.: FMN T uden nr.  

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hvergarn 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Forklæde syet af langstribet Hamborg hvergarn med sort bund. Kantbort i begge sider. 

½ cm. bred søm i begge sider og 1,8 cm. bred søm forneden. Kantbort i begge sider. 
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Udstillingsnr.: 129   Museums nr.: FMN T3096/1932 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hvergarn 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Forklæde syet ad langstribet Hamborg hvergarn med mørk blå bund. Kantbort i begge 

sider. Linning af bomuldsstof, og vævede bindebånd.  

 

 
 

 

  



 174 

Udstillingsnr.: 130   Museums nr.: FMN T125/1913 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Hvergarn 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Forklæde syet af langstribet hvergarn med brun bund. Har ægkant forneden. 
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Udstillingsnr.: 131   Museums nr.: FMN T287/1913 

Hjemsted: Radbjerg 

Materiale: Hvergarn og bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Forklæde syet af langstribet Hamborg hvergarn med sort bund. Kantbort i begge sider. 

Rynket til linning i bomuld. Vævede bindebånd.  Er beskrevet i Falsterske Egnsdragter 1. 
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Udstillingsnr.: 132   Museums nr.: LFS 15.160 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Halvsilke 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Forklæde syet af halvsilke med grønbrun bund og mønster i grøn, lilla og cericerød. 
 

 

  



 177 

Udstillingsnr.: 133   Museums nr.: FMN T4691/1954 

Hjemsted: Vester Kippinge 

Materiale: Bomuld 

Tidsperiode: Først i 1800 

Beskrivelse: Forklæde syet i fin hvid mol med tamburering. Bred bort forneden og små buketter på 

resten af forklædet. Syet tungekant forneden og op langs begge sider.  
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Udstillingsnr.: 134   Museums nr.: FMN T004/1987 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Halvsilke 

Tidsperiode: 1840-erne 

Beskrivelse: Forklæde syet i halvsilke med brun bund og lilla striber og grønne planter og ranker. 

Forneden lilla tværstriber.  

 

INGEN FOTO - IKKE UDSTILLET 
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Udstillingsnr.: 135   Museums nr.: FMN T018/1985 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Halvsilke 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Forklæde syet i ternet/stribet halvsilke med sort bund og laksefarvede, grønne og hvide 

striber. Ternet bort forneden.  
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Udstillingsnr.: 136   Museums nr.: FMN T6714/1964 

Hjemsted: Ukendt 

Materiale: Silke 

Tidsperiode: 1850-erne 

Beskrivelse: Forklæde syet i silke med lilla bund, sort og lilla mønster. Løbegang med possement 

snor foroven.  

 

 


