
OPMÅLINGER -  dragtkursus

Id 1

kategori kvinde

dragtdel snøreliv

materiale ulddamask storblomstret

beskrivelse Smal ryg med rygsøm, mange 

stivere, hoftepude, udvendig 

snøring foran og bundne 

skulderstropper

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by Kobberup

sogn Kobberup

herred Fjends

amt Viborg

område Midtjylland

nummer

opmålt 1. gang 1990

Indtastet

 dato

24. november 2001

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 1698

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 2

kategori kvinde

dragtdel snøreliv

materiale rudret drejl rødt

beskrivelse smal ryg med rygsøm, afstivet, 

går ned i spids midt bag og 

foran, rynket skød og indvendig 

snøring.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred Odense

amt Odense

område Fyn

nummer 1006-1963

opmålt 1. gang 1988

Indtastet

 dato

24. november 2001

omsyning

nuværende

 ejer:

Møntergården Odense

top nr 860

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 3

kategori kvinde

dragtdel snøreliv

materiale Lærredsvævet uld glittet 

(Camelot)

beskrivelse Smal ryg med rygsøm, mange 

stivere, indvendig snøring, 

snørede sømme og lægget 

skød. Der er en flæse langs 

halsudskæringen.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred

amt

område Danmark

nummer 363/1988

opmålt 1. gang 1998

Indtastet

 dato

24. november 2001

omsyning

nuværende

 ejer:

Middelfart Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 4

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale Rosenhvergarn med 

skinkeærmer af blåt, tyndt uldsf

beskrivelse Typisk Hedebo-snit med små 

flasker, dyb udringning og 

silkebåndsbesætning.

tid

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Hedebo-egnen

nummer uden nummer

opmålt 1. gang 1992

Indtastet

 dato

24. november 2001

omsyning

nuværende

 ejer:

Køge Folkedanserforening

top nr 107

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 5

kategori kvinde

dragtdel bul med ærmer

materiale bul med strikkede ærmer fra 

Amager

beskrivelse Inspireret af barokmoden i 1500-

årene. Den brede ryg er 

kendetegnende for denne 

periode. Klokkelivet i denne 

udformning er ifølge 

"Amagerdragterne - deres 

tid 1840 ca.

mode Flere perioder

sted

by

sogn

herred Sokkelund

amt København

område Amager

nummer

opmålt 1. gang 1998

Indtastet

 dato

24. november 2001

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 111

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 6

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale Hamborghvergarn

beskrivelse Typisk nordfalstersnit med smal 

ryg, rygsøm, snørede sømme og 

lille flaskeskød midt bag. Lukket 

med snøreringe.

tid 1860-1870

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by

sogn

herred

amt

område Falster

nummer

opmålt 1. gang 1990

Indtastet

 dato

24. november 2001

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 807

bemærkning

er

Nordfalster

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 7

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale Blankt sort uldstof

beskrivelse Forholdsvis smal ryg med 

rygsom. Skød skåret i et med 

ryg og forstykker. Slids midt bag. 

Lukket med snøreringe.

tid 1860-1870

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by Nordby

sogn Nordby

herred Skast

amt Ribe

område Fanø

nummer 023X007

opmålt 1. gang 1997

Indtastet

 dato

27. november 2001

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 2641

bemærkning

er

Opmålt igen i 2010..

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 8

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Ulddamask mørkeblå

beskrivelse Bred ryg med rygsøm od skød 

skåret i et med bullen. Snørede 

sømme, ret dyb halsudskæring 

og hægtelukning foran. 3/4-

lange ærmer med albuesøm og 

økseformede opslag.

tid 1700-tallets midte

mode Rococo 1730-1770

sted

by Mejlskov

sogn Oure

herred Gudme

amt Vejle

område Fyn

nummer A2640 og A2641

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

17. januar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Bogense Museum

top nr 1098

bemærkning

er

A2641 er et snøreliv IKKE opmålt

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 9

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Kattun, småmønstret

beskrivelse Bred ryg med rygsøm og skød 

skåret i et med bullen. Snørede 

sømme, ret dyg halsudskæring 

og hægtelukning foran. 3/4-

lange ærmer med albuesøm. 

Ruchebesætning af stoffet ved 

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred

amt

område Djursland

nummer 1983-108

opmålt 1. gang 1983

Indtastet

 dato

17. januar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Djurslands Museum

top nr 1977

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 10

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Mønstervævet stof i hør og 

bomuld

beskrivelse Smal ryg med rygsøm og langt 

skød. Dyb halsudskæring med 

ruche af stoffet. Snørede 

sømme og lukning med 

indvendig snøring. Lange ærmer 

med albuesøm.

tid 1780 ca.

mode Louis XVI 1770-1795

sted Kvistrup

by

sogn Øsby

herred Haderslev

amt Haderslev

område Sønderjylland

nummer

opmålt 1. gang 1995

Indtastet

 dato

17. januar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 3001

bemærkning

er

Kvistrup, Haderslev-egnen

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 11

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Kattun, mønstret brunt

beskrivelse Smal ryg med rygsøm  og 

halvlangt skød. Dyb 

Halsudskæring med rester af 

båndbesætning. Ikke indvendig 

snøring eller hægter - den har 

været nålet sammen foran. 

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn Øsby

herred Haderslev

amt Haderslev

område Sønderjylland

nummer

opmålt 1. gang 1995

Indtastet

 dato

18. januar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 3001

bemærkning

er

Kvistrup ved Haderslev

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 12

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Ulddamask mørkeblå

beskrivelse Smal ryg med rygsøm og skød 

skåret i et med bullen. Snørede 

sømme, moderat dyb udskæring 

og hægtelukning foran. 3/4-

lange ærmer med albuesøm.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted Fiskergården, Helsted ved 

by Helsted

sogn Borup

herred Støvring

amt Randers

område Østjylland

nummer 46:47

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

18. januar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Kulturhistorisk Museum 

Randers

top nr

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 13

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Uldstof glittet rødt

beskrivelse Smal ryg med rygsøm og mange 

stivere, indvendig snøring, 

snørede sømme og lægget 

skød. Glat ærme med albuesøm.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred

amt

område Danmark

nummer 364/1998

opmålt 1. gang 1998

Indtastet

 dato

18. januar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Middelfart Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 14

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Taboret violet

beskrivelse Smal rug med rygsøm og skødet 

skåret i et med bullen. Snørede 

sømme, moderat dyb udskæring 

og indvendig snøring. 3/4-lange 

ærmer med albuesøm.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred

amt

område Samsø

nummer 826

opmålt 1. gang 1991

Indtastet

 dato

18. januar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Samsø Museum

top nr 350

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 15

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Kattun mønstret stribet

beskrivelse Smal ryg med rygsøm og skødet 

skåret i et med bullen. Snørede 

sømme, dyb udskæring og 

indvendigt hægtestykke. 3/4-

lange ærmer med albuesøm.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred

amt

område Samsø

nummer 820

opmålt 1. gang 1991

Indtastet

 dato

18. januar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Samsø Museum

top nr 350

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 16

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Kattun småmønstret

beskrivelse Smal ryg med rygsøm og skødet 

skåret i et med bullen. Snørede 

sømme, dyb udskæring og 

indvendigt hæftestykke. 3/4 

lange ærmer med albuesøm og 

pyntesløjfer.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred

amt

område Samsø

nummer 669

opmålt 1. gang 1991

Indtastet

 dato

1. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Samsø Museum

top nr 350

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 17

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Kattun mønstret

beskrivelse Smal ryg med rygsøm og tilsat 

skød. Dyb udskæring med krave 

og indvendigt hægtestykke. 3/4 

lange ærmer med albuesøm og 

ruchebesætning af stoffet.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by Løjt

sogn

herred Rise

amt Åbenrå

område Sønderjylland

nummer

opmålt 1. gang 1989

Indtastet

 dato

1. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 3151

bemærkning

er

Tilknytning til Løjt kloster. Stofprøve vedlagt.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 18

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Uldstof mørkebrunt

beskrivelse Smal ryg med rygsøm og skød 

skåret i et med bullen. Dyb 

firkantet halsudskæring og 

snørehuller til lukning med 

sølvringe. Brunt silkebånd ved 

halsudskæring, forkant og på 

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by Toreby

sogn Toreby

herred Musse

amt Maribo

område Lolland

nummer 18,280

opmålt 1. gang 1994

Indtastet

 dato

1. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 

Maribo

top nr 789

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 19

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Bomuld med silkestriber

beskrivelse Kort empiretrøje. Smal ryg med 

rygsøm. Snørede sømme, U-

formet halsudskæring kantet 

med bånd, indvendig snøring 

samt et smalt skød. 3/4-lange, 

tværstribede ærmer med 

tid 1805 ca.

mode Empire 1804-1820

sted Ukendt

by

sogn

herred

amt

område Danmark

nummer D-846

opmålt 1. gang 1995

Indtastet

 dato

1. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Museet på Sønderborg Slot

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 20

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Hvergarn smalstribet

beskrivelse Smal ryg med rygsøm og tilsat 

skøb. Snørede sømme, dyb 

hlasudskæring og indvendig 

snøring. Lange ærmer med 

albuesøm.

tid 1800-tallets begyndelse

mode Directoire 1795-1804

sted

by Kobberup

sogn Kobberup

herred Fjends

amt Viborg

område Midtjylland

nummer

opmålt 1. gang 1990

Indtastet

 dato

1. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 1698

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 21

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Hvergarn mønstervævet 

smalstribet

beskrivelse Smal ryg med rygsøm og tilsat 

skød. Dyb rund udskæring og 

lukning med nåle. Bredt 

mønstret silkebånd i 

halsudskæring og på ærmer. 

Albuelange ærmer med rynket 

tid 1820 ca.

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn Toreby

herred Musse

amt Maribo

område Lolland

nummer 18,278

opmålt 1. gang 1994

Indtastet

 dato

1. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 

Maribo

top nr 789

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 22

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Hvergarn smalstribet

beskrivelse Smal ryg med buede sømme og 

rouleauer tilsat, lægget skød. 

Indsnit på forstykker. Bådformet 

udskæring, indvendig snøring og 

lange ærmer med albuelæg.

tid 1820-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted Als

by

sogn

herred

amt Sønderborg

område Sønderjylland

nummer 8874a

opmålt 1. gang 1989

Indtastet

 dato

4. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Flensborg Museum

top nr 3196

bemærkning

er

Der findes tilhørende skørt nr. 8874b. ID nr. 23. 

Omsyning fmd. 1870.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 23

kategori kvinde

dragtdel skørt

materiale hvergarn smalstribet

beskrivelse Skørtet har ombuk foroven og 

størstedelen af vidden samlet 

midt bag med tætte rynker.

tid 1820-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted Als

by

sogn

herred

amt Sønderborg

område Sønderjylland

nummer 8874b

opmålt 1. gang 1989

Indtastet

 dato

4. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Flensborg Museum

top nr 3196

bemærkning

er

Der findes tilhørende trøje nr. 8874a. Id nr. 22. 

Omsyning fmd. 1870.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 24

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Shirts småmønstret

beskrivelse Kortlivet (empire), lille ryg med 

smal søm bidt bag, meget lange 

ærmer med puf. 

Halsudskæringen er dyb og 

pyntet med en rynket belægning 

af stoffet. Samme pynt er ved 

tid 1830-1840

mode Empire 1804-1820

sted Ærø

by

sogn

herred Ærø

amt Vejle

område Fynske Øer

nummer 983

opmålt 1. gang 1999

Indtastet

 dato

5. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Marstal Søfartsmuseum

top nr 1160

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 25

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Bomuldsstof brunt med lille trykt 

mønster

beskrivelse Ryggen har søm midt bag og 

der er snørede sømme mellem 

ryg og forstykker. 

Halsudskæringen er bådformet 

og har som pynt en rynket 

belægning af stoffet. Ærmerne 

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted Ærø

by

sogn

herred Ærø

amt Vejle

område Fynske Øer

nummer 65

opmålt 1. gang 1999

Indtastet

 dato

5. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Marstal Søfartsmuseum

top nr 1160

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 26

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Bomuldsstof småmønstret 

valstrykt

beskrivelse Ryggen er smal forneden og har 

som midt bag. Der er snørede 

sømme mellem ryg/sidestykke 

og sidestykke/forstykke. 

Sømmem mellem ryg og 

sidestykke er stærkt buet. 

tid 1840-1850

mode Nyrococo 1840-1870

sted Ærø

by

sogn

herred Ærø

amt Vejle

område Fynske Øer

nummer 64

opmålt 1. gang 1999

Indtastet

 dato

5. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Marstal Søfartsmuseum

top nr 1160

bemærkning

er

Tid 1840-1850 Biedermeyer omsyet til 

Nyrococo.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 27

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Bomuldsstof trykt i brune farver

beskrivelse Ryggen er smal forneden og har 

søm midt bag. Der er snørede 

sømme mellem ryg/sidestykke 

og sidestykke/forstykke. 

Halsudskæringen er bådformet 

og har som pynt en rynket 

tid 1840-1850

mode Nyrococo 1840-1870

sted Ærø

by

sogn

herred Ærø

amt Vejle

område Fynske Øer

nummer 59

opmålt 1. gang 1999

Indtastet

 dato

5. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Marstal Søfartsmuseum

top nr 1160

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 28

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Silke satinvævet sort (Atlask)

beskrivelse Dobbeltradet med hel ryg som 

fortsætter i skød samt 2 

forstykker. Lange, smalle ærmer 

bestående af over- og 

underærme. Langs ærmekanter 

og højre forkant er påsyet sorte 

tid 1870-1890

mode Stilblanding 1870-1890

sted

by Nordby

sogn Nordby

herred Skast

amt Ribe

område Fanø

nummer uden nummer

opmålt 1. gang 1997

Indtastet

 dato

5. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 2641

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 29

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale halvsilke sort med rudeformede 

prikker

beskrivelse dobbeltradet med hel ryg som 

fortsætter i skød samt 2 

forstykker. Lange, smalle ærmer 

bestående af over- og 

underærme. Langs ærmekanter 

og forkanter er påsyet sorte 

tid 1900-tallets begyndelse

mode Jugendstil 1890-1910

sted Fanø

by

sogn

herred

amt Ribe

område Fanø

nummer 023X003

opmålt 1. gang 1997

Indtastet

 dato

5. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 2640

bemærkning

er

Opmålt med mønster igen i 2008. Der er 

digitale foto. Dragtudvalg/Opmålinger/Foto.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 30

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Uldent stof sort

beskrivelse Dobbeltradet med hel ryg som 

fortsætter i skød samt 2 

forstykker. Lange smalle ærmer 

bestående af over- og 

underærme. Langs ærmekanter 

og højre forkant er påsyet sorte 

tid 1870-1890

mode Stilblanding 1870-1890

sted

by Nordby

sogn Nordby

herred Skast

amt Ribe

område Fanø

nummer uden nummer

opmålt 1. gang 1997

Indtastet

 dato

5. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 2641

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 31

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Fløjl sort

beskrivelse Dobbeltradet med hel ryg som 

fortsætter i skød samt 2 

forstykker. Lange smalle ærmer 

bestående af over- og 

underærme. Langs ærmekanter 

og forkanter er påsyet sorte 

tid 1870-1890

mode Stilblanding 1870-1890

sted

by Nordby

sogn Nordby

herred Skast

amt Ribe

område Fanø

nummer uden nummer

opmålt 1. gang 1997

Indtastet

 dato

5. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 2641

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 32

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Silkebrokade lilla

beskrivelse Dobbeltradet med hel ryg som 

fortsætter i skød samt 2 

forstykker. Lange smalle ærmer 

bestående af over- og 

underærme. Langs ærmekanter 

og højre forkant er påsyet sorte 

tid 1870-1890

mode Stilblanding 1870-1890

sted

by Nordby

sogn Nordby

herred Skast

amt Ribe

område Fanø

nummer 023X006

opmålt 1. gang 1997

Indtastet

 dato

5. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 2641

bemærkning

er

Opmålt igen i 2008.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 33

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale Hvergarn mønstret

beskrivelse modereret empiresnit. Smal ryg 

uden rygsøm, biede sømme 

mellem ryg og forstykker. Dyb 

halsudskæring, indvendig 

snøring og lange ærmer med 

albuesøm. Lægget skørt med 

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted

by Øster Sundby

sogn Ålborg Købstad

herred

amt Ålborg

område Himmerland

nummer

opmålt 1. gang 1987

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 1450

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Inger-Marie og Gitte



Id 34

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale Kattun småmønstret

beskrivelse Empiresnit. Smal ryg uden 

rygsøm, buede sømme mellem 

ryg og forstykker. Dyb 

udskæring og lukning med nåle. 

Korte glatte ærmer. Skørtet har 

størsteparten af vidden samlet i 

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Danmark

nummer 7176

opmålt 1. gang 1982

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Aalborg Historiske Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 35

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale Taboret rød

beskrivelse Empiresnit. Smal ryg uden 

rygsøm og buede sømme 

mellem ryg og forstykker. Lille, 

glat skød med læg m.b. dyb 

udskæring og lukning med nåle. 

Korte glatte ærmer. Skørtet er 

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område Østjylland

nummer 1X02811

opmålt 1. gang 1986

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Horsens Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 36

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale Rudret drejl rød

beskrivelse Empiresnit. Bred ryg uden 

rygsøm dyb halsudskæring, 

skørtets forbredde har tilsyet 

smæk, bælte, lange ærmer med 

rynket ærmekuppel, 

fløjlsbesætning på skørt, ærmer, 

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Sønderjylland

nummer 20865

opmålt 1. gang 1989

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Flensborg Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 37

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn småmønstret

beskrivelse Biedermeyer: Hel ryg med 

stærkt buede sømme til 

sidestykkerne. Indsnit i 

forstykker. Lange skinkeærmer. 

Rouleauer i søm mellem ryg og 

sidestykker, skuldersøm og 

tid 1820-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Sydsjælland

nummer 2212

opmålt 1. gang 2000

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Stevns Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 38

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn småmønstret

beskrivelse Biedermeyer med træk fra 

empire (ryg og ærmegab). Hel 

ryg med buede sømme til 

sidestykkerne. Indsnit i 

forstykker. Pufærmer. Rouleau i 

søm mellem ryg og sidestykke.

tid 1820-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Sydsjælland

nummer 2005

opmålt 1. gang 2000

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Stevns Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 39

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale Rudret drejl rødt

beskrivelse Biedermeyer-snit. Smal, hel ryg, 

buede sømme mellem ryg og 

forstykker med indlagte 

rouleau'er. Indsnit i forstykker. 

Lille, bådformet udskæring og 

hægtelukning foran. 

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Sønderjylland

nummer 6302/1909/102

opmålt 1. gang 1989

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Flensborg Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 40

kategori kvinde

dragtdel kjoleliv

materiale poplin

beskrivelse Biedermeyer-snit. Smal, hel ryg, 

buede sømme mellem ryg og 

forstykker med indlagte roleauer. 

Indsnit i forstykker, moderat dyb 

udskæring og hægtelukning. 

Lille, lægget skød. Skinkeærmer 

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn Østbirk

herred Voer

amt Skanderborg

område Østjylland

nummer 2300

opmålt 1. gang 1987

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Horsens Museum

top nr 2221

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 41

kategori kvinde

dragtdel kjoleliv

materiale hvergarn, ternet, småmønstret

beskrivelse Pufærmer, sidesøm, indsnit og 

linning. Brune fløjlsrouleauer 

med indlagt snor samt brune 

fløjlsbesætninger på 

ærmelinning.

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by Nellerød

sogn Helsinge

herred Holbo

amt Frederiksborg og "Nordsjælland

område Nordsjælland

nummer uden nummer

opmålt 1. gang 1996

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Hillerød Gymnasiums 

Folkedansere

top nr 27

bemærkning

er

Udstilling Birkerød katalog nr.: 53.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 42

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn, smalstribet

beskrivelse Biedermeyer-snit. Smal, hel ryg, 

buede sømme mellem ryg og 

forstykker med dobbelt 

roleaueer. Indsnit i forstykker, 

moderat halsudskæring og 

skinkeærmeer med besætning 

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by Veddum

sogn Skelund

herred Hindsted

amt Ålborg

område Himmerland

nummer uden nummer

opmålt 1. gang 1988

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 1450

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 43

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn, smalstribet

beskrivelse Overdel og skørt af 2 forskellige 

stribede stoffer i samme farver. 

Meget omsyet. Hel ryg og 

letbuede sømme mellem ryg og 

forstykker. Indsnit i forstykker, 

lille skød, bådformet udskæring 

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Djursland

nummer 1968-5

opmålt 1. gang 1983

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Djurslands Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 44

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn, mørkebrunt

beskrivelse Biedermeyerstil. Buede sømme 

mellem ryg og sidestykke med 

indlagt roleau. Rund hals og 

indsnit på forstykker. 

Skinkeærmer med nedsyede 

læg. Hlgtet langs forkant. Rynket 

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Nordsjælland

nummer

opmålt 1. gang 1997

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 1

bemærkning

er

Fundet i standkiste, der var flyttet fra nordvest-

sjælland til Himmerland.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 45

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn, småternet

beskrivelse Biedermeyer med islæt af 

nyrococo. Bred ryg med søm 

midt bag. Forstykker med 

indsnit. Pufærmer. Der er roleau 

i sømmen midt bag, i 

skuldersøm og ærmegabssøm.

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Danmark

nummer 7854

opmålt 1. gang 2000

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Stevns Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 46

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn, småternet

beskrivelse Nyrococo. Hel ryg med buede 

sømme til sidestykket. 

Forstykkerne går ned i spids 

midt for og har indsnit. Lnge, 

glatte ærmer bestående af over- 

og underærme.

tid 1850-1860

mode Nyrococo 1840-1870

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Danmark

nummer 2770

opmålt 1. gang 2000

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Stevns Museum

top nr 1

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 47

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn, mønstret smalstribet

beskrivelse nyrococo-snit. Smal, hel ryg med 

buede sømme mellem ryg og 

forstykker med indlagte roleauer. 

Sidesøm og skrå læg fra miodt 

for til skulder. Hægtelukning og 

belægning langs forkant med 

tid 1850-1860

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by Langtved

sogn Hellum

herred Dronninglund

amt Hjørring

område Danmark

nummer 8354

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

omsyning

nuværende

 ejer:

Aalborg Historiske Museum

top nr 1234

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 48

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn, ternet

beskrivelse Smal, hel ryg, buede sømme 

mellem ryg og forstykker, 

sidesøm, indsnit på forstykker, 

lille halsudskæring og 

hægtelukning. Lange ærmer 

med pyntelidser forneden. 

tid 1860-1870

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by Maribo

sogn

herred

amt Maribo

område Lolland

nummer 16,129

opmålt 1. gang 1993

Indtastet

 dato

6. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 

Maribo

top nr 703

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 49

kategori mand

dragtdel kofte

materiale vadmel, hvid

beskrivelse Knælang, enkeltradet med 

hægter, uden krave og lommer.

tid 1750-1800

mode Rococo 1730-1770

sted Hasselø

by

sogn

herred

amt Maribo

område Falster

nummer 8891

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 

Maribo

top nr 807

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 50

kategori mand

dragtdel kjol

materiale vadmel, mørkeblå

beskrivelse Lang, enkeltradet med krave, 

lommeklapper og opslag.

tid 1790 ca.

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by Barsmark

sogn Løjt

herred Rise

amt Åbenrå

område Sønderjylland

nummer N.I.C. 1363-2110

opmålt 1. gang 1989

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Aabenraa Museum

top nr 3151

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 51

kategori mand

dragtdel kjol

materiale klæde, sort

beskrivelse Lang, dobbeltradet med krave 

og opslag.

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted Vimmersbøl

by Tønder (syd for)

sogn

herred

amt

område Sønderjylland

nummer 179

opmålt 1. gang 1984

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Altonaer Museum

top nr 3220

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 52

kategori mand

dragtdel frakke

materiale klæde, brunt

beskrivelse Lang, dobbeltradet med krave 

og taskelommer.

tid 1810-1830

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer 32.567

opmålt 1. gang 1994

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 

Maribo

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 53

kategori mand

dragtdel frakke

materiale klæde, mørkeblåt

beskrivelse Knælang, dobbeltradet med 

overskæring i talje og stort 

revers.

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn Kobberup

herred Fjends

amt Viborg

område Midtjylland

nummer

opmålt 1. gang 1984

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 1698

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 54

kategori mand

dragtdel kjol

materiale vadmel, mørkeblå

beskrivelse Ret kort, dobbeltradet med 

knapper, der sidder i bue rund 

ved lommeklapperne.

tid 1830-1850

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred Tyrsting

amt Skanderborg

område Østjylland

nummer 2256

opmålt 1. gang 1987

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Horsens Museum

top nr 2190

bemærkning

er

Kofte af ØSTJYSK TYPE

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 55

kategori mand

dragtdel kjol

materiale vadmel, mørkeblå

beskrivelse Ret kort, dobbeltradet med 

knapper, der sidder i bue rundt 

ved lommeklapperne.

tid 1830-1850

mode Biedermeier 1820-1840

sted Nørup Mark

by

sogn Bredsten

herred Tørrild

amt Vejle

område Østjylland

nummer 2816a

opmålt 1. gang 1987

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Horsens Museum

top nr 2326

bemærkning

er

Kofte af ØSTJYSK TYPE

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 56

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale hvergarn, bredstribet

beskrivelse Enkeltradet med lille halskant, 

taskelommer, lange flasker og 

fluer.

tid 1770-1790

mode Louis XVI 1770-1795

sted Lynge mellem Farum og Sl

by

sogn Lynge

herred Lynge-Kronborg

amt Frederiksborg og "Nordsjælland

område Nordsjælland

nummer

opmålt 1. gang 1996

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Hillerød Gymnasiums 

Folkedansere

top nr 4

bemærkning

er

Udstilling Birkerød katalog nr.: 17. Se 

endvidere Opmåling ID 132.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 57

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale rudret drejl, rød med blå trend

beskrivelse Enkeltradet med lille ståkrave, 

taskelommer og fluer.

tid 1780-1790

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by Skævinge

sogn Skævinge

herred Strø

amt Frederiksborg og "Nordsjælland

område Nordsjælland

nummer

opmålt 1. gang 1996

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Hillerød Gymnasiums 

Folkedansere

top nr 43

bemærkning

er

Udstilling Birkerød katalog nr.: 19.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 58

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale hvergarn, bredstribet

beskrivelse Dobbeltradet med flasker, uden 

krave og lommer

tid 1700-tallets slutning

mode Directoire 1795-1804

sted

by Knejsted

sogn Øster-Tørslev

herred Gjerlev

amt Randers

område Østjylland

nummer 430:76

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Kulturhistorisk Museum 

Randers

top nr 1878

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 59

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale hvergarn, bredstribet

beskrivelse Dobbeltradet med flasker, 

ståkrave og taskelommer.

tid 1700-tallets slutning

mode Directoire 1795-1804

sted

by

sogn Horne

herred Salling

amt Svendborg

område Fyn

nummer 316/1956

opmålt 1. gang 1988

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Møntergården Odense

top nr 1078

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 60

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale ulddamask, storblomstret

beskrivelse Dobbeltradet uden flasker, krave 

og lommer.

tid 1700-tallets slutning

mode Directoire 1795-1804

sted Samsø

by

sogn

herred

amt

område Samsø

nummer 1131

opmålt 1. gang 1991

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Samsø Museum

top nr 350

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 61

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale ulddamask,rødt

beskrivelse Dobbeltradet med flasker, uden 

krave og lommer.

tid 1700-tallets slutning

mode Directoire 1795-1804

sted Ussinggård

by

sogn Erritsø

herred Elbo

amt Vejle

område Østjylland

nummer 19-02-75-20

opmålt 1. gang 1991

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Fredericia Museum

top nr 2353

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 62

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale rudret drejl, grønt

beskrivelse Dobbeltradet med flasker, 

ståkrave og taskelommer

tid 1700-tallets slutning

mode Directoire 1795-1804

sted Hostrup

by

sogn Hornum

herred Bjerre

amt Skanderborg

område Østjylland

nummer 1711

opmålt 1. gang 1986

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Horsens Museum

top nr 2260

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 63

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale uldstof, mønstervævet tyndt rødt

beskrivelse Dobbeltradet med flasker, 

ståkrave og listelommer

tid 1700-tallets slutning

mode Directoire 1795-1804

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer 209f

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Kulturhistorisk Museum 

Randers

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Helga Roesen



Id 64

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale hvergarn, bredstribet

beskrivelse Kort trøje i empiresnit, 

dobbeltradet med høj krave og 

listelommer

tid 1810-1830

mode Empire 1804-1820

sted Bødkergaard

by Gaaser

sogn Øster-Hassing

herred Kjær

amt Ålborg

område Nordjylland

nummer

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 1473

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 65

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale rudret drejl, grønt

beskrivelse Kort trøje, dobbeltradet med 

store knapper i bue, ståkrave og 

taskelommer

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted Tølløse

by Dianalund

sogn

herred

amt

område Sjælland

nummer

opmålt 1. gang 1992

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 2

bemærkning

er

Opmålt med mønster igen i 2008. Der er 

digitale foto. Dragtudvalg/Opmålinger/Foto.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 66

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale vadmel, grønt

beskrivelse Kort trøje, dobbeltradet med 

store knapper i bue, ståkrave og 

taskelommer.

tid 1830 ca.

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Sjælland

nummer 1790

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 

Maribo

top nr 2

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 67

kategori mand

dragtdel brystdug

materiale hvergarn, bredstribet

beskrivelse Dobbeltradet med flasker og 

taskelommer. Ingen krave.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn Horne

herred Salling

amt Svendborg

område Fyn

nummer 319/1956

opmålt 1. gang 1988

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Møntergården Odense

top nr 1078

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 68

kategori mand

dragtdel brystdug

materiale hvergarn, bredstribet

beskrivelse Dobbeltradet med flasker, 

ståkrave og taskelommer.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn Horne

herred Salling

amt Svendborg

område Fyn

nummer 317/1956

opmålt 1. gang 1988

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Møntergården Odense

top nr 1078

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 69

kategori mand

dragtdel brystdug

materiale hvergarn, smalstribet

beskrivelse Dobbeltradet med tilsyede 

flasker, ståkrave og listelommer.

tid 1800 ca.

mode Directoire 1795-1804

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer R.912

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Kulturhistorisk Museum 

Randers

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 70

kategori mand

dragtdel brystdug

materiale urtepottetøj, stormønstret

beskrivelse Dobbeltradet med flasker, 

ståkrave og listelommer

tid 1800 ca.

mode Directoire 1795-1804

sted

by Hostrup

sogn Hornum

herred Bjerre

amt Skanderborg

område Østjylland

nummer 1713

opmålt 1. gang 1988

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Horsens Museum

top nr 2260

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 71

kategori mand

dragtdel brystdug

materiale hvergarn, smalstribet

beskrivelse Kort, dobbeltradet med tilsyede 

flasker, ståkrave og listelommer.

tid 1800-tallets begyndelse

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer 13675

opmålt 1. gang 1982

Indtastet

 dato

8. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Aalborg Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 72

kategori mand

dragtdel brystdug

materiale hvergarn, smalstribet

beskrivelse Kort, dobbeltradet med tilsyede 

flasker, ståkrave og listelommer.

tid 1800-tallets begyndelse

mode Empire 1804-1820

sted

by Åbybro

sogn Åbybro

herred Kjær

amt Ålborg

område Vendsyssel

nummer

opmålt 1. gang 1988

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 1173

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 73

kategori mand

dragtdel brystdug

materiale rosenhvergarn

beskrivelse Dobbeltradet med korte flasker, 

ståkrave og taskelommer

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Sjælland

nummer

opmålt 1. gang 1992

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 2

bemærkning

er

Opmålt igen i 2015.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 74

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale hvergarn, bredstribet

beskrivelse Kort, dobbeltradet med 

lærredsryg, ståkrave og 

listelommer, Stribet på langs.

tid 1800-tallets begyndelse

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer 209d

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Kulturhistorisk Museum 

Randers

top nr 0

bemærkning

er

Er IKKE opmålt af hold 6 men af Gitte Nødskov 

på Engelsholm-kursus 1985.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 75

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale hvergarn

beskrivelse Forstykkerne er i 

gåseøjemønster, rød på blå 

trend. Ryggen er af blårlærred. 

Det er en typisk gilet: 

dobbeltradet med listelommer og 

ståkrave.

tid 1800 ca.

mode Directoire 1795-1804

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer 1057

opmålt 1. gang 1998

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Middelfart Museum

top nr 0

bemærkning

er

Gilet.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 76

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale hvergarn, stribet i gåseøjebinding

beskrivelse Kort, dobbeltradet med høj 

krave, store ærmegab og flasker.

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted Køge-egnen

by

sogn

herred

amt

område Hedebo-egnen

nummer 012X001

opmålt 1. gang 1996

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 109

bemærkning

er

Se også ID 92. Opmålt med mønster igen i 

2008, 2015. Der er digitale foto. 

Dragtudvalg/Opmålinger/Foto.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 77

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale rosenhvergarn

beskrivelse Kort, dobbeltradet med 

nedfaldskrave og revers.

Den er polstret på brystet, har 

skrå knaplukning og går ned i 

spids foran. Ryg og forstykker af 

samme stof.

tid 1840 ca.

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Nordsjælland

nummer DF 14X2

opmålt 1. gang 1996

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Hillerød Gymnasiums 

Folkedansere

top nr 4

bemærkning

er

Har nu DF 14X2 se opmåling nr. 91.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 78

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale rosenhvergarn

beskrivelse Kort, dobbeltradet med store 

knapper i bue, ståkrave og 

stiklommer. Ryg af brun 

shirting.

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Sjælland

nummer 1791

opmålt 1. gang 1993

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Lolland-Falsters Stiftsmuseum, 

Maribo

top nr 2

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 79

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale hvergarn smalstribet

beskrivelse Tværstribet med lærredsryg. 

Dobbeltradet med spids ned 

foran og skrå knaplukning.

Ståkrave og listelommer.

tid 1830-1850

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer 1983-100

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Djurslands Museum

top nr 0

bemærkning

er

Er IKKE opmålt af hold 6 men af Gitte Nødskov, 

1985.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Gitte Nødskov



Id 80

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale hvergarn, smalstribet

beskrivelse Tværstribet med lærredsryg. 

Dobbelradet med spids ned 

foran og skrå knaplukning.

Ståkrave og listelommer.

tid 1830-1850

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer 1983-98

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Djurslands Museum

top nr 0

bemærkning

er

Er IKKE opmålt af hold 6 men af Gitte Nødskov, 

1985. Se også ID 79.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Gitte Nødskov



Id 81

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale kamgarnsstof, mønstervævet, 

rødt

beskrivelse Nyrococo. Kort vest med 

lærredsryg, dobbeltradet med 

skrå knaprækker og en lille spids 

foran. Listelommer og ståkrave. 

Polstret på skulder-/brystpartiet.

tid 1840-1850

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer 1060

opmålt 1. gang 1998

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Middelfart Museum

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 82

kategori mand

dragtdel bukser

materiale fløjl, trykt riflet

beskrivelse bred klap og bred linning

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer NID 1608 - INOG 2331

opmålt 1. gang 1989

Indtastet

 dato

9. februar 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Aabenraa Museum

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 83

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale Rudret drejl

beskrivelse Forholdsvis kort, dobbeltradet 

trøje med flasker, listelommer, 

ståkrave og indvendig 

belægning langs forkanten. 

Ærmerne er meget lange og har 

opslag. Der er kraftig polstring i 

tid 1820-1830

mode Biedermeier 1820-1840

sted Dianalund

by

sogn Tersløse

herred Merløse

amt Holbæk

område Vestsjælland

nummer

opmålt 1. gang 2001

Indtastet

 dato

28. august 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 249

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 84

kategori mand

dragtdel brystdug

materiale Rosenhvergarn

beskrivelse Dobbeltradet med flasker, 

listelommer og mellemhøj krave 

med mellemfoer.

tid 1820 ca.

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Sjælland

nummer AMJ50-1993

opmålt 1. gang 2001

Indtastet

 dato

28. august 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 2

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 85

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Rudret drejl

beskrivelse Smal, hel ryg og buet søm 

mellem ryg og forstykke. Korte 

ærmer med linning og let rynket 

ærmekuppel. Ingen indsnit og 

ingen synlig lukning foran (må 

have været nålet sammen). 

tid 1820-1830

mode Biedermeier 1820-1840

sted Terslev

by

sogn Terslev

herred Ringsted

amt Sorø

område Vestsjælland

nummer

opmålt 1. gang 2001

Indtastet

 dato

28. august 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 408

bemærkning

er

Opmålt igen i 2008. Der er digitale fotos. 

Dragtudvalg/Opmålinger/Foto

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 86

kategori kvinde

dragtdel kjoleliv

materiale Kamgarnsstof lærredsvævet

beskrivelse Livet består af to rygstykker, et 

forstykke og skinkeærmer. Det 

har lukning i ryggen med hægter 

og maller. Der er polstring på 

skulderpartiet, indsnit og en V-

formet belægning af stoffet på 

tid 1830 ca.

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by Skovby

sogn Løjt

herred Rise

amt Åbenrå

område Sønderjylland

nummer

opmålt 1. gang 2001

Indtastet

 dato

28. august 2002

omsyning

nuværende

 ejer:

Aabenraa Museum

top nr 3151

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 87

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale Tofarvet ulddamask

beskrivelse Bul af to-farvet ulddamask, med 

stivere indsyet i foret. Den har 

lange flasker, moderat, oval 

halsudskæring og snørede 

sømme. Lukkes foran med 

hægter og maller.

tid 1750-1800

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn Skærum

herred Horns

amt Hjørring

område Nordjylland

nummer 868

opmålt 1. gang 2002

Indtastet

 dato

4. oktober 2003

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 1192

bemærkning

er

Bullen er stafferet med flaskegrøn hørtråd.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 88

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Bloktrykt bomuldsstof.

beskrivelse Trøje af bloktrykt bomuldsstof 

med mørkeblå bundfarve. Den 

har smal ryg med rygsøm, dyb 

rund halsudskæring, skød med 

korte flsker og snørede sømme 

mellem ryg- og sidestykker. Der 

tid 1790 ca.

mode Louis XVI 1770-1795

sted Odden-kanten

by

sogn

herred

amt Hjørring

område Nordjylland

nummer 1954/185

opmålt 1. gang 2002

Indtastet

 dato

5. oktober 2003

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 1200

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 89

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Taboret blå

beskrivelse Trøje af blå taboret. Den har 

smal ryg med rygsøm dyb, rund 

halsudskæringm, smørede 

sømme, indvendig snøring og 

tilsat skød. Lange ærmer med 

albuesøm.

tid 1780 ca.

mode Louis XVI 1770-1795

sted Tårs

by

sogn

herred Børglum

amt Hjørring

område Nordjylland

nummer 1748

opmålt 1. gang 2002

Indtastet

 dato

4. oktober 2003

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 1241

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 90

kategori kvinde

dragtdel snøreliv

materiale Blåtrykt hørlærred

beskrivelse Stærkt afstivet snøreliv af 

blåtrykt, stormønstret hørlærred 

med flasker og snøret søm 

mellem ryg- og sidestykker. 

Dern har firekantet 

halsudskæring og udvendig 

tid 1770-1790

mode Louis XVI 1770-1795

sted Ukendt

by

sogn

herred

amt

område Ukendt

nummer 5269

opmålt 1. gang 2002

Indtastet

 dato

4. oktober 2003

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 91

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale rosenhvergarn

beskrivelse kort vest med ryg af samme stof 

som forstykkerne og uden søm 

midt bag.

tid 1830-1840

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by

sogn

herred

amt

område Nordsjælland

nummer 014X002

opmålt 1. gang 2003

Indtastet

 dato

5. oktober 2004

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

Se også nummer 77. Vesten er opmålt af 2 

gange. Opmålt igen 2009.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 92

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale hvergarn

beskrivelse hvergarn i gåseøje, tværstribet 

rød , violet og gul entrådet uld, 

trend ubleget hør.

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted Køge

by

sogn

herred

amt

område Hedebo-egnen

nummer 012X001

opmålt 1. gang 2003

Indtastet

 dato

5. oktober 2004

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

Har været opmålt før med ID 76. Opmålt med 

mønster igen i 2008. Der er digitale foto. 

Dragtudvalg/Opmålinger/Foto. Opmålt igen i 

2015.
OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 93

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale taboret blomstret

beskrivelse Bul af blomstret taboret. Billen 

har forlænget forstykke med 

tilsat skød med wienerlæg på 

ryggen og midt bag.

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred

amt Hjørring

område Vendsyssel

nummer 5268

opmålt 1. gang 2004

Indtastet

 dato

9. april 2005

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

Omsyet fra Rokoko.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 94

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Hvergarn stribet i grønne og 

brune nuancer.

beskrivelse Kvindetrøje med korte pufærmer 

med fast ærmelinning. Stribet på 

langs. Trøjen har indvendig 

snøring.

tid 1820 ca.

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område Vendsyssel

nummer 1953/338

opmålt 1. gang 2004

Indtastet

 dato

9. april 2005

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

Snørestykker findes kun vest for storebælt.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 95

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale ulddamask blå glittet

beskrivelse kvindetrøje med lange glatte 

ærmer. Kort skød med 

wienerlæg midt bag og og 

bagstykket.

tid 1790 ca.

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred

amt

område Vendsyssel

nummer 1954/186

opmålt 1. gang 2004

Indtastet

 dato

9. april 2005

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

trøjen kan have haft en båndbesætning.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 96

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Trykt bomuld brun bund med lilla 

blomster

beskrivelse Trøje med lange glatte ærmer. 

Kort linning i taljen. Roleauer på 

ryggen.

tid 1840 ca.

mode Nyrococo 1840-1870

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Vendsyssel

nummer 5267

opmålt 1. gang 2004

Indtastet

 dato

9. april 2005

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 97

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Ulddamask storblomstret glittet 

grøn/sort

beskrivelse kort kvindetrøje med lange glatte 

ærmer. Omsyet til empire 

oprindelig luis seize.

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted Hundelev

by

sogn

herred

amt Hjørring

område Vestjylland

nummer 2441

opmålt 1. gang 2004

Indtastet

 dato

9. april 2005

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

trøjen er omsyet og afkortrt.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 98

kategori andet

dragtdel diverse

materiale INGEN opmålinger i 2005 - der 

var intet hold 6 det

beskrivelse

tid

mode

sted

by

sogn

herred

amt

område

nummer 1077

opmålt 1. gang 2005

Indtastet

 dato

26. marts 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

top nr 0

bemærkning

er

INGEN opmålinger i 2005 - der var intet hold 6 

det

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 99

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale ternet hvergarn (plettøj)

beskrivelse Oprindeligt Empire trøje og skørt 

ændret til Biedermeyerkjole 

(tilsyede slidser og skørt syet til 

skødets underkant). 

Besætningen på forstykkerne er 

speciel for Næstvedegnen. 

tid 1820-1830

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by Sipperup

sogn Rønnebæk

herred Hammer

amt Præstø

område Sydsjælland

nummer 1077

opmålt 1. gang 2006

Indtastet

 dato

26. marts 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Næstved Museum

top nr 582

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 100

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale rosenhvergarn

beskrivelse Oprindeligt trøje og skørt af   

syet i Biedermeyersnit. Meget 

kortlivet. Rouleau i søm mellem 

ryg og forstykke. Indsnit i foer, 

læg i yderstof. Skødet og pynten 

på forstykkerne er muligvis syet 

tid 1830 ca.

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn Rønnebæk

herred Hammer

amt Præstø

område Sydsjælland

nummer 1992:059

opmålt 1. gang 2006

Indtastet

 dato

26. marts 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Næstved Museum

top nr 582

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 101

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn,  stribet

beskrivelse Nyrococosnit med 

Biedermeyertræk. Rouleau i den 

lige søm midt bag, langs 

ærmegab, halsudskæring 

skuldersømme og på ærmerne. 

Indsnit. Lukket med hægter og 

tid 1840 ca.

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by

sogn

herred

amt

område Sydsjælland

nummer 2799

opmålt 1. gang 2006

Indtastet

 dato

26. marts 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Næstved Museum

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 102

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale rosenhvergarn

beskrivelse Smal ryg og buede sømme 

mellem ryg og sidestykker. 

Rouleau i ærmegab, 

skuldersømme, og sømme 

mellem sidestykker og ryg. 

Indsnit. Lukket med hægter og 

tid 1840 ca.

mode

sted Nielstrup Mark

by

sogn Ulse

herred Fakse

amt Præstø

område Sydsjælland

nummer 2800

opmålt 1. gang 2006

Indtastet

 dato

26. marts 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Næstved Museum

top nr 549

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 103

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale halvsilke - kaldet poplin

beskrivelse Firkantet halsudskæring med 

grøne bånd påsat på Røsnæsvis.

tid 1840 ca.

mode Nyrococo 1840-1870

sted Røsnæs

by

sogn

herred Ars

amt Holbæk

område Røsnæs

nummer 031X009

opmålt 1. gang 2007

Indtastet

 dato

26. september 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 301

bemærkning

er

Opmålt igen 2010, 2012.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 104

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale hvergarn, mørklblå bund 

småmønstret

beskrivelse halsudskæring firkantet fortil og 

bagtil.

tid 1830-1840

mode Louis XVI 1770-1795

sted Røsnæs

by

sogn

herred Ars

amt Holbæk

område Røsnæs

nummer 031X006

opmålt 1. gang 2007

Indtastet

 dato

27. september 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 301

bemærkning

er

Opmålt igen i 2010, 2012.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 105

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale hvergarn stribet kipervævet

beskrivelse Dobbeltradet trøje, lille halskant, 

taskelommer, lamge flasker

tid 1700-tallets slutning

mode Louis XVI 1770-1795

sted Røsnæs

by

sogn

herred Ars

amt Holbæk

område Røsnæs

nummer 031X004

opmålt 1. gang 2007

Indtastet

 dato

27. september 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 301

bemærkning

er

Opmålt igen i 2009, 2011, 2015

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 106

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale vadmel groft kipervævet 

oprindelig kraprød.

beskrivelse lang mandstrøje af groft 

kipervævet oprindelig kraprødt 

vadmel

tid 1700-tallets slutning

mode Rococo 1730-1770

sted Røsnæs

by

sogn

herred Ars

amt Holbæk

område Røsnæs

nummer 031X003

opmålt 1. gang 2007

Indtastet

 dato

27. september 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 301

bemærkning

er

Opmålt igen 2009, 2011.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 107

kategori kvinde

dragtdel kvindehue

materiale trykt bomuldsstof - shirts

beskrivelse to-styks hue af småbomuldsstof 

med runkebåndmønstret

tid 1830-1840

mode Rococo 1730-1770

sted Røsnæs

by

sogn

herred Ars

amt Holbæk

område Røsnæs

nummer 031X007

opmålt 1. gang 2007

Indtastet

 dato

27. september 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 301

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 108

kategori kvinde

dragtdel skørt

materiale hvergarn mørkeblåt

beskrivelse mørkeblåt hvergarn med 

indvævet bort forneden, indsat 

forbredde

tid 1800-tallets begyndelse

mode Louis XVI 1770-1795

sted Røsnæs

by

sogn

herred Ars

amt Holbæk

område Røsnæs

nummer 031X002

opmålt 1. gang 2007

Indtastet

 dato

27. september 2008

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 301

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 109

kategori kvinde

dragtdel snøreliv

materiale storblomstret glittet calemanke

beskrivelse mørkeblå bund med turkis 

mønster. Foer af ubleget 

hørlærred. Smalt bordauxfarvet 

silkebånd langs ærmegab.

tid 1770-1790

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by Jægerspris

sogn

herred

amt

område Nordsjælland

nummer AMJ

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

8. november 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Der er mønster og fotokopi af livet.  Opmålt af 

GN 13. Februar 1997.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Gitte Nødskov



Id 110

kategori kvinde

dragtdel kjoleliv

materiale småmønstret kattun

beskrivelse Småmønstret kattun med 

rødbrun bund og små blomster i 

hvidt og gult og sortbrunt. Foer 

af ubleget hørlærred

tid 1820 ca.

mode Biedermeier 1820-1840

sted Lille Binderup

by

sogn Binderup

herred Ars

amt Ålborg

område Nordjylland

nummer K130 Aars

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

8. november 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Vesthimmerlands Museum

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Inger-Marie og Gitte



Id 111

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale Trykt bomuld

beskrivelse Kjole med lange ærmer af trykt 

lyst bomuld med 

blomstermønster i lodrette 

striber. Foer af lyst lærred.

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted Stokkebro

by

sogn

herred

amt

område Sønderjylland

nummer

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

8. november 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Billeder har nr. 1069-16 - til 1069-23

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Else Qvist



Id 112

kategori kvinde

dragtdel kjoleliv

materiale hvergarn

beskrivelse empirekjole af hvergarn i rødligt 

og ubleget bund. Der er sorte og 

lyse prikker. Kjolen har lange 

ærmer - vidden i skørtet er 

samlet midt bag - langs 

underkanten på skørtet er 

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted Mygdal

by Uggerby

sogn

herred

amt Hjørring

område Vendsyssel

nummer 2668

opmålt 1. gang 1992

Indtastet

 dato

8. november 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

opmålt af: Irma Christiansen, Kirsten 

Kristensen, Kis larsen, Jytte Laustsen, Mona 

Madsen og Elsebeth Steffensen i februar 1992.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af:



Id 113

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale hvergarn

beskrivelse Kvindetrøje med tilhørense skørt.

tid 1790 ca.

mode Directoire 1795-1804

sted

by

sogn

herred

amt

område Vendsyssel

nummer 1747

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

8. november 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Vendsyssel Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

Opmåling af kappe mv. Mønster med 

bemærkninger til kvindetrøje og kopier af 

Dragtkuvert "Vendsyssel Kvinde"

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Helga Roesen



Id 114

kategori kvinde

dragtdel kjoleliv

materiale ternet hvergarn

beskrivelse kjoleliv med lange ærmer af 

ternet hvergarn i rød og blå. 

Livet går ned foran i en spids og 

ærmerne er vide med linning 

ved håndled. Livet er hægtet 

sammen foran.

tid 1850-1860

mode Nyrococo 1840-1870

sted Mejlby

by

sogn

herred

amt

område Himmerland

nummer Martha Riise

opmålt 1. gang 1991

Indtastet

 dato

9. november 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Opmålt af Annemarie Støttrup og Irma Mejlby

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Flere se bemærkninger



Id 115

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale hvergarn mosgrøn med lilla 

striber

beskrivelse kjole syet sammen med skørt og 

korte ærmer. Livet er hægtet 

sammen midt foran. Foret med 

lyst hørlærred. Livet har en 

linning der er taget på skrå. På 

ærmeunderkant og i 

tid 1830-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted Damsholte

by

sogn

herred Mønbo

amt

område Møn

nummer 6495

opmålt 1. gang 1995

Indtastet

 dato

9. november 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Møns Museum

top nr 696

bemærkning

er

Opmålt af Inger Hald Nielsen og Gitte Nødskov. 

Der findes forklæde indleveret sammen med - 

nr. 1371

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Flere se bemærkninger



Id 116

kategori mand

dragtdel kjol

materiale mørkeblåt klæde

beskrivelse lang mørkeblå mandskjol med 

overtrukne knapper pyntet med 

broderi.

tid 1700-tallets slutning

mode Directoire 1795-1804

sted ukendt

by

sogn

herred

amt

område Nordjylland

nummer 5647

opmålt 1. gang 1982

Indtastet

 dato

9. november 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Aalborg Historiske Museum

top nr 0

bemærkning

er

opmålt flere gange. Der er mange fotos og 

beskrivelser.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Gitte Nødskov



Id 117

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale kipervævet heluldent med trykte 

striber på langs

beskrivelse kort vest af heluldent stof med 

trykte striber på langs. Vesten er 

dobbeltradet med ståkrave - 

stiklommer og UDEN flasker. 

Der er belægning på forstykkerne

tid 1800 ca.

mode Directoire 1795-1804

sted

by Kongsmark

sogn

herred

amt

område Rømø

nummer

opmålt 1. gang 1995

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

opmålt på Engelsholm af Inger Hald.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Inger Hald



Id 118

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale svandowns vestestof

beskrivelse kort dobbeltradet vest med 

stiklommer. Ryg af lyst stof

tid 1810-1830

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område

nummer 896

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Kulturhistorisk Museum 

Randers

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Helga Roesen



Id 119

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale svandown

beskrivelse kort dobbeltradet vest med 

stiklommer og ryg af lyst stof

tid 1810-1830

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område

nummer uden nr.

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Kulturhistorisk Museum 

Randers

top nr

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Helga Roesen



Id 120

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale svandown

beskrivelse kort dobbeltradet vest med 

stiklommer. Ryg af lyst stof.

tid 1810-1830

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn

herred

amt

område

nummer uden nr.

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Kulturhistorisk Museum 

Randers

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Helga Roesen



Id 121

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale kamgarn i striber

beskrivelse kort dobbeltradet vest med 

stiklommer. Ryg af lyst stof med 

slids i ryggen.

tid 1810-1830

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område

nummer 209 b

opmålt 1. gang 1985

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Kulturhistorisk Museum 

Randers

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Helga Roesen



Id 122

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale Regnbuestof kamagr

beskrivelse dobbeltradet vest med ståkrave 

og stiklommer.

tid 1800-tallets begyndelse

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område Fyn

nummer 209 e

opmålt 1. gang 2010

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

Givet af M. Stends i Sveistrup ved Randers.

Ryggen er ikke foeret. Knapperne er 

gennembrudte gule metalknapper med rød folie 

under.
OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Helga Roesen



Id 123

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale ternet hvergarn

beskrivelse kjole af ternet hvergarn med 

lange ærmer. Skørtet er rynket 

og tilsyet i taljen. Der er indsnit 

foran på forstykket - buede 

rygsømme.

tid 1850-1860

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by Åbybro

sogn

herred

amt

område Midtjylland

nummer

opmålt 1. gang 1982

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Nuværende ejer (1982) er Ejner Sørensen, 

Fristrupvej 162-64 9440 Åbybro. Har oprindelig 

tilhørt Ane Kristine Hansdatter, Født 1820 og 

død 1881.
OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Gitte Nødskov



Id 124

kategori kvinde

dragtdel forklæde

materiale købestof uld

beskrivelse ternet uldent forklæde i farverne 

brun, rødbrun, lilla og 

mørkebrun, lysebrun og beige.

tid 1840-1850

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by Åbybro

sogn

herred

amt

område Midtjylland

nummer

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Nuværende ejer (1982) er Ejner Sørensen, 

Fristrupvej 162-64 9440 Åbybro. Har oprindelig 

tilhørt Ane Kristine Hansdatter, Født 1820 og 

død 1881.
OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Gitte Nødskov



Id 125

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale halvsilke

beskrivelse blomstret halvsilke kort vest med 

ståkrave og stiklommer. Ryggen 

er af mørkt lærred

tid 1820-1840

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by Åbybro

sogn

herred

amt

område

nummer

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Nuværende ejer (1982) er Ejner Sørensen, 

Fristrupvej 162-64 9440 Åbybro. Har oprindelig 

tilhørt Ane Kristine Hansdatter, Født 1820 og 

død 1881.
OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Gitte Nødskov



Id 126

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale Regnbuestof

beskrivelse enkeltradet med striber på skrå - 

går ned i spids foran. Lommer 

på skrå og ståkrave der ghår 

ned i en spids foran.

tid 1830-1850

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by Middelfart

sogn

herred

amt

område Fyn

nummer 1061

opmålt 1. gang 1998

Indtastet

 dato

9. april 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Middelfart Museum

top nr 0

bemærkning

er

Der er kun tegnet snitmønster - men ikke lavet 

sybeskrivelse - er udført som ekstraarbejde.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 127

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Silke med indvævet mønster

beskrivelse Lilla silke med indvævet 

bladmønster i sort og lilla. Foer 

af lysebrunt bomuldslærred.

tid 1870-1890

mode Stilblanding 1870-1890

sted Fanø

by

sogn

herred

amt

område Fanø

nummer 024X001

opmålt 1. gang 2010

Indtastet

 dato

1. marts 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

Opmåling foretaget hos Inger-Marie af Kirsten 

Emiland og Gitte Nødskov.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Flere se bemærkninger



Id 128

kategori kvinde

dragtdel kvindetrøje

materiale Halvsilke

beskrivelse trend af brunt bomuld - islæt sort 

bund ternet med lilla og hvid i 

symetrisk mønster. Foer af 

mellemfint glittet ubleget hør.

tid 1860-1870

mode Nyrococo 1840-1870

sted St. Valby

by

sogn

herred

amt

område Hedebo-egnen

nummer 025X004

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

1. marts 2010

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

Opmåling foretaget hos Inger-Marie af Lis 

Sonne Svendsen og Inge Sølling.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Flere se bemærkninger



Id 129

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale Kipervævet uldstof

beskrivelse Enkeltradet trøje med 

taskelommer og opstående 

krave af brunt kipervævet uldstof.

tid 1770-1790

mode Louis XVI 1770-1795

sted

by

sogn

herred

amt

område Sjælland

nummer 051X002

opmålt 1. gang 2011

Indtastet

 dato

19. november 2012

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

Har været opmålt i 2015.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 130

kategori mand

dragtdel mandstrøje

materiale Hvergarn mønstervævet gåseøje

beskrivelse Dobbeltradet kort trøje med 

taskelommer

tid 1820-1830

mode Biedermeier 1820-1840

sted

by

sogn Jersie

herred

amt

område Sjælland

nummer 051X003

opmålt 1. gang 2011

Indtastet

 dato

19. november 2012

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 131

kategori mand

dragtdel brystdug

materiale Mørkebrunt kipervævet uld

beskrivelse Enkeltradet brystdug med 

taskelommer

tid 1770-1790

mode Rococo 1730-1770

sted

by

sogn

herred

amt

område Vestsjælland

nummer AMJ 249-2010

opmålt 1. gang 2011

Indtastet

 dato

19. november 2012

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Opmålt igen i 2015.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 132

kategori mand

dragtdel vest lang

materiale Hvergarn stribet

beskrivelse Enkeltradet vest med 

taskelommer

tid 1770-1790

mode Rococo 1730-1770

sted Lynge

by

sogn

herred

amt

område Nordsjælland

nummer AMJ 248-210

opmålt 1. gang 2011

Indtastet

 dato

19. november 2012

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Udstilling Birkerød katalog nr.: 17. Se 

endvidere Opmåling ID 56. Har været opmålt 

igen 2015.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 133

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale Hvergarn

beskrivelse Bul af hvergarn med 

silkebåndsbesætning

tid 1830-1850

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by

sogn

herred

amt

område Falster

nummer 050X008

opmålt 1. gang 2012

Indtastet

 dato

19. november 2012

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 134

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale Hvergarn i gåseøje

beskrivelse Bul af rød gåseøje med blå 

silkebåndsbesætning

tid 1805 -1820

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område Sjælland

nummer 001X001

opmålt 1. gang 2012

Indtastet

 dato

19. november 2012

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 135

kategori kvinde

dragtdel kjole

materiale Hvergarn lærredsvævet rødt 

med broderi

beskrivelse Kjole der tidligere har været 

skørt og trøje. Broderi i mange 

farver i hhv. silke, uld og hør.

tid 1780-1790

mode Louis XVI 1770-1795

sted Dronninglund

by

sogn

herred

amt

område Nordjylland

nummer 18A:40

opmålt 1. gang 2003

Indtastet

 dato

19. november 2012

omsyning

nuværende

 ejer:

Købstadmuseet Den gamle By

top nr 0

bemærkning

er

Opmålt i forbindelse med Nordlek i Næstved 

2003 af Inger Hald, Hanne Gravesen, Britt 

Zawada og Kirsten Dengsø. 

Konserveringscenter Næstved har foretage 

fiberanalyser.
OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: Flere se bemærkninger



Id 136

kategori kvinde

dragtdel bul

materiale glittet blomstret taboret.

beskrivelse  Rød med blåt silkebånd.

tid 1800-tallets begyndelse

mode Empire 1804-1820

sted

by

sogn

herred

amt

område Fyn

nummer 001X004

opmålt 1. gang 2010

Indtastet

 dato

18. marts 2011

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

Opmålt af underviserne på dragtkursus igen i 

2010, 2012.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 137

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale Lærredsvævet bomuldsstof

beskrivelse Kort rød dobbeltradet vest med 

nedfaldskrave og stiklommer. 

Vesten går med i spids foran. 

Gule metalknapper.

tid 1830-1850

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by

sogn

herred

amt

område Nordsjælland

nummer

opmålt 1. gang 2015

Indtastet

 dato

10. november 2015

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Tilhører Alsønderup Lokalarkiv.  Der findes foto 

i mappe i Dropboks FD mappe AMJ fælles. 

Foto OPMÅLINGER.

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 138

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale Halvsilke ryg af hørlærred

beskrivelse Kort vest med skrå knaplukning 

og stiklommer. Ryggen af 

hørlærred forstykker af halvsilke.

tid 1840-1850

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by

sogn

herred

amt

område Nordsjælland

nummer AMJ 155-2007

opmålt 1. gang 0

Indtastet

 dato

10. november 2015

omsyning

nuværende

 ejer:

Privat eje

top nr 0

bemærkning

er

Der findes foto i dropboks Foto OPMÅLINGER

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6



Id 139

kategori mand

dragtdel vest kort

materiale halvsilke ternet taget på skrå

beskrivelse kort dobbeltradet vest syet  i blåt-

brunt ternet halvsilke. 

Knaplukningen er på skrå og der 

er stiklommer. Ryggen er syet af 

mønstret bomuldsstog. Runde 

messingknapper

tid

mode Nyrococo 1840-1870

sted

by

sogn

herred

amt

område

nummer 054x007

opmålt 1. gang 2015

Indtastet

 dato

10. november 2015

omsyning

nuværende

 ejer:

Landsforeningen Danske 

Folkedansere

top nr 0

bemærkning

er

OPMÅLINGER

Opdater

opmålt af: hold 6


