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SKOR OCH SKOMAKERITEKNIK UNDER 
MEDELTIDEN 

AV 

E R N F R I D J Ä F V E R T 

S
kriftliga eller tryckta urkunder om de tekniska metoderna 
i det medeltida skomakeriet förekomma mycket sparsamt. 
Det är endast några brottstycken i inventarier, taxor och 
skråurkunder, som beröra någon teknisk detalj i tillverk

ningen, en lädersort eller en skotyp. Däremot ha medeltida skor 
och rester av sådana bevarats eller påträffats vid utgrävningar 
och visa oss de metoder och det material, som medeltidens sko
makare använde, när de bedrevo sitt yrke. Om man, likt den som 
skriver detta, är skomakare och har utövat yrket sedan barndomen, 
kan man vid undersökningen av medeltida skor utan större svårig
het och med en till visshet gränsande sannolikhet rekonstruera 
de metoder, som kommit till användning i det medeltida skoma
keriet.1 

1 Till grund för denna uppsats ligga undersökningar av följande rela
tivt oskadade medeltida skor. Bayr. Nationalmuseum, Miinchen: Spänn-
känga för barn 273, knäppkänga för barn 275, patinor av läder 3 och 
4. German. Museum, Nurnberg: Sidsnörkänga T. 403, snabelskor T. 1336 
och T. 547, patinor av läder och kork T. 41 och T. 3620. Hist. Museum, 
Dresden: Patina av läder J. 101. Schlossmuseum, Berlin: Biskopsskor 
K. 6276 a och b, patina av trä K. 2923, Nationalmuseet, Köpenhamn: 
Biskopsskor 9076 B B a 32. Victoria and Albert Museum, London: Snabel
sko T. 391—1913. Musée Cluny, Paris: Patina 6640, spännsko 1158; den 
skadade snabelskon 6641 anser jag vara en förfalskning. Silverkamma-
rei, i Strängnäs domkyrka: >Biskop Rogges» skor, varav en är oskadad 
och de tre övriga skadade, men på sådant sätt, att man kan undersöka 
dera och få kännedom om tekniska detaljer, som ej komma till synes 
på andra medeltida skor. Vid redogörelsen för de tekniska metoderna 
i det medeltida skomakeriet har jag tagit mindre hänsyn till de skor, 
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Medeltida skomaker ive rk tyg och läs ter ha funnits vid u tg räv

n inga r ; medeltida bilder, huvudsak l igen bokraålningar , t räskulptu

rer , t räsn i t t och sigil l , ofta med motiv från St. Cr i sp inus och St. 

som funnits vid utgrävningar. Dessa skor måste ju vara mor eller mindre 
starkt skadade. 

Något arbete, som speciellt behandlar det medeltida skomakeriet, finnes 
icke. De bästa upplysningarna fås ur de daterade texterna i V i c t o r 
G a y , Glossaire archéologique du moyen age et de la renaissance, Paris 
1887—1928. Värdefulla bidrag lämnas också i följande arbeten: A d r i e n 
II a r m a n d, Jeanne d'Arc. Ses costumes, son armure s. 341—349, Paris 
1929. Ch. do L i n a s , Anciens vétement sacerdotaux et anciens tissus 
conservés en France. 3:e serie. La chaussure. Paris 1860—63. Paul La-
croix. Histoire de la chaussure, Paris 1862. A l f r e d F r a n k l i n , La 
vie privée d'autrefois. Les magasins de nouveautés. Del 4 sid. 165—264. 
Paris 1898. C. E n l a r t , Manuel d'archéologie francaise. Del 3, sid. 259 
- 2 7 1 . Paris 1916. F r a u b e r g e r , Antike und friimittolalterliche Fuss-
bokleidungen aus Achmin-Panopolis, Dusseldorf 1896. G. v o n F l o t o w , 
Das Schumachcrhandwerk in seiner Entwicklung. Festschrift zum 
600-jährigen Jubiläum der Miinchener Schumacherinnung. Miinchen 1890. 
I-j. V o 1 c k m a n, Alte Gewerbe und Gewerbegassen. Wiirzburg 1921. A. 
Schultz, Deutscbes Leben im XIV und XV Jahrhundert, Wien 1892. 
H j a l m a r F a l k , Altwestnordische Kleiderkunde, Oslo 1919. C. N y r o p , 
Danmarks Gilde- og Lavskraaer fra Middelalderen. Kbhn 1894—1904. 
Skomagere. Dania VIII. Kbhn. 1901 och Danske Haandvserkerlavs Segl. 
Kbhn. 1897. S i g u r d G r i e g , Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo. 
Oslo 1933. B. E. Bendixen. De tyske haandverkere på norsk grund i mid
delalderen, Kristiania 1912. 

Skråordningar, utg. av G. E. K l e m m i n g . Sthlm 1856. C. R. a f U g g-
1 a s, Lödöse, Göteborg 1931. H. O. H i l d e b r a n d , Sveriges medeltid. 
Sthlm 1879—1903. G. J : s o n K a r l i n , Festskrift vid invigningen af 
Skånska Handelsbankens nybyggnad i Lund den 21 sept. 1912. Lund 1912. 
Alla medeltida svenska termer, som citeras, återfinnas i Söderwalls Ordbok 
öfver svenska medeltidsspråket. 

De stora historiska ordböckerna såsom M u r r a y , Tho New English 
Dictionary, och G r i m m , Deutscbes Wörterbuch, lämna många eljest 
svåråtkomliga upplysningar. 

Till cheferna för de museer, som omnämnas i denna uppsats, uttalar jag 
mitt vördsamma tack för tillåtelse att undersöka medeltida skor. Särskilt 
lackar jag antikvarien frih. C. R. af Ugglas vid Statens historiska museum, 
intendenten G. J:son Karlin i Lund, dr M. Mackeprang och mag. Chr. Axel 
Jensen vid Nationalmuseum i Köpenhamn. Slutligen ber jag att få tacka 
direktör Ernst Aqvist, Örebro, för ett anslag för fotografering av medeltida 
skor och Längmanska kulturfondens nämnd för understöd för undersök
ningarnas bedrivande. 
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Fig. 1. 
Skomakarverkstad med S:t Crispin och S:t Crispi-

nianus. Guy Marchands boktryckarmärke. 
Paris 1496. 

Crispinianus liv, visa oss skomakarverkstadens utseende och sko-
makeriverktygens form. 

De medeltida skomakarverktygen voro kniv, syl, sax, handläder, 
spannrem, hammare, tång, spannblock, hålpipa, synål eller stämnål, 
syring eller fingerborg och skopinnar. 

En fil för att vässa sylarna och ett bryne för att göra knivarna 
vassa torde ha kompletterat utrustningen. Av dessa äro endast de 
fem första kända i medeltida avbildning. Att de övriga använts 
kunna vi på grund av arbetets natur sluta oss till. Huruvida slän
dan, snällan eller skotenen varit använd av medeltidens skomakare 
finnes det inga vittnesbörd om, men det är inte osannolikt, att så 
har varit fallet. Den har använts av skomakare i Sverige ännu 
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under 1800-talet.2 Troligen funnos även prylar för uppborrning av 
snörhål samt några enkla glatt- och putsverktyg för att jämna till 
sömmarna och gnida sulkanterna jämna.3 Under 1200- och 1300-talen 
måste det ha funnits huggpipor eller stämjärnsliknande verktyg 
för att hugga upp hålen och utskärningarna i de uppslitsade och 
uthuggna skorna. 

Skomakarna brukade också logarvareverktyg, ty de garvade sitt 
läder själva. Sämskat eller alunerat skinn bereddes i regel av andra 
yrkesmän. I Stockholm fingo garvarna skrå 1638. Termen för gar-
vare — barkare — fanns dock i medeltidssvenskan.4 

För övrigt var verkstaden försedd med ett bord eller en hög 
kista, på vilken skomakaren skar till. När skorna bottnades, satt 
skomakaren på den trebenta skomakarstolen och fasthöll skon på 
vänstra knäet med spannremmen. Blötbaljan, en liten laggad balja 
att blöta läder i, synes på många verkstadsbilder. På de tyska verk-
stadsbilderna har skomakaren sina verktyg på ett lågt bord, sko
disk5, på de italienska och franska bilderna ligga verktygen i kor
gar eller lådor på golvet. 

Lästerna hängde i regel i en hylla med tån ned. Detta sakför
hållande avspeglas ännu i den franska termen för lästhylla, ra-
telier, som betyder en hylla att hänga något i. 

2 Om snällans användning se F a 1 k, a. a., sid. 7, och Erik Andersson, 
Några ord om handskomakeriet. Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska 
sällskap n:r 3, 1934, sid. 35. I Fataburen 1924 sid. 161 avbildas en sko
makare (Frillesås sn, Halland), som tvinnar becktråd med en snälla. 1 
Nord. Museet finnas flera fotografier med samma motiv. 

3 Det enda jag sett om putsning av medeltida skor är följande citat 1 
Aug. C h a 11 a ra e 1, Historie de la mode en France, Paris 1881, sid. 70: 
»O. Mesdames, s'écriait en chair le cordelier Michel Menot, surnommé 
Langue d'or, »o, mesdames... Quand vous étes å votre toilette, vous 
ressemblez au savetier, dont le métier est de boucher, frotter, retatyner, 
et qui a besoin d'une foule de piéces pour acouster et agencer.> 

* Om garvare och läderberedare se V o 1 c k m a n n, a. a., sid. 149—159. 
Hans Sachs lämnar en drastisk och målande skildring om skomakarens 
arbete med lädret i Der Sohuster mit dem Lederzancken, tryckt i 21 delen 
av Sachs verk, utg. av A. v. K e l l e r och E. G o e t z e , sid. 272. 

5 På den tidigaste nordiska skomakarbilden, en dansk glasmålning da
terad 1583, ligga verktygen på golvet. Bilden torde dock sakna dokumen
tariskt värde. 
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Fig. 2. 
a) Visby skomakarämbetets sigill från 1476. Madonnan ined barnet, flankerade 
av två skomakarknivar. Omskrift: Sigillum societatis sutorum ciuitatis 

Visbu 1476. Sigillstampen i Gotlands Fornsal. Foto Nord. Mus. 

6) Skoraakarskråets sigill, Landskrona, omkr. 1520. Omskrift: S(igillum) 
al(l)e brode(r)s i skomageres lau. Avbildade föremål: en stövel eller hosa, 
en spannrem (?), en hand med handläder, en stav, en syl, två knivar och 

ett putsverktyg, en träfummel (?). Nord. Mus. inv. 18289. 

De medeltida skomaka rkn iva rna voro av två typer , en yx- eller 

hi l lebardformad och en annan formad som en skära . Båda typerna 

förekomma i ganska va r i e rande former och äro ofta represen te rade 

på medeltidens skomakars ig i l l . 6 Den första av dessa knivar , som 

av mig kal la ts månkniv , ä r en direkt avkomling av an t ikens sko-

makarkniv , 7 scalprum, och å terf innes för övr ig t i föga förändrad 

form på egypt i ska väggmåln ingar . Sådana skomaka rkn iva r ä ro 

yt ters t säl lsynta, men de ha h i t ta t s vid u t g r ä v n i n g a r och f innas i 

Nationalmuseet i Köpenhamn och i Universitetets Oldsakssamling 

6 De båda knivtyperna kunna delas upp i vardera två avdelningar. 
Den yxformade i en typ med pigg och en utan pigg. Den kniv, som är 
formad som en svagt böjd skära, har en variant, som har en mera tre
kantig form. Donna senare synes tydligt på Landskronas skomakares 
sigill från omkring 1520. Skomakarknivarnas typologi studeras bäst på 
skomakareskrånas sigill. Se N y r o p , Danske haandverkerlavs Segl., sid. 
36—40, och J. S i e b m a c h e r , Wappenbuch.. . Berufswappen, I: VII, 
sid. 49—51. 

7 Jfr redogörelsen för antikens skomakeriverktyg hos H. B 1 U m n e r, 
Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kiinste bei Griechen 
und Römern, 2 uppl., I, sid. 284, Leipzig 1912. 
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v« 

Fig. 3. 
Snörsko med två snörhål på vardera sidan om vristen. 

Slottsnmseum, Stockholm. Foto Nord. Mus. 

i Oslo.8 I Sverige finnas däremot inga med säker härstamning från 
medeltiden. 

Medeltida läster finnas i Lunds kulturhistoriska museum, i Upp
sala och i Nationalmuseet i Köpenhamn, Sylar och saxar, de senare 
ullsaxtyper, finnas i åtskilliga museer. De sylar, som funnits vid 
utgrävningarna på Grönland, kunna säkert dateras till före 1450. 
Dessa äro utställda på Nationalmuseet i Köpenhamn liksom läs
terna, som härstamma från samma fyndort. Lästerna från Grönland 
äro raka, lästerna i Lund och Uppsala äro till höger och vänster fot. 

Medeltida skodon ha i Sverige påträffats i Lund, Kalmar,, Upp
sala, Stockholm, Sigtuna, Nyköping, Visby, Västerås, Hälsingborg 
och vid Rumlaborg (Huskvarna). Särskilt fynden i de tre först
nämnda städerna äro mycket betydande. I Lund har ett 70-tal skor 
restaurerats, i Kalmar omkring 40 och i Uppsala cirka 65 återställts 
i sitt ursprungliga skick, så långt detta låtit sig göra. Många 
hundra skofragment och skosulor ha också påträffats. 

Skofynden i Lund från tomten i hörnet av Stora Kyrkogatan och 
Clemensgatan datera sig från 1100-talets slut till omkring 1600. 
Den övre gränsen är säkert bestämbar, den undre gränsen är osäk
rare. Fynden av skor i Uppsala på Rudbeckska husets tomt torde 
i huvudsak stamma från 1300- och 1400-talen. I fyndet finnes endast 
en skosula, som måste dateras till 1500-talct. Skofynden från och 
omkring Kalmar Slott sträcka sig från 1300-talet till 1800-talet. Den 

s En sådan kniv med obestämbar datering, som tillhör konstnären Jerk 
Werkmäster, var utställd på Göteborgsutställningen 1923. 
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Fig. 1. 
Perforerad eller uthuggen sidsnOrsko funnen i Söderköping. De 

fem vertikalt ställda balen ftro snörhål. Foto Nord. Mus. 

medeltida delen av fyndet utgör dock minst fyra femtedelar av de 
funna läderföremålen. 

Dessa skodon, som hittats vid grävningar i Sverige kunna efter 
modell och snitt delas upp i följande typer: 

Lågskor. De medeltida lågskorna voro snörskor, slejfskor och 
pumps. Snörskorna voro av 4 slag: 

1) Snörskon med snöröppningen rakt över vristen och med två 
snörhål på vardera sidan om snöröppningen. Denna skotyp har 
funnits i Lund, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Västerås, Nyköping 
och Rumlaborg. Den synes ha varit en av de vanligaste under me
deltiden. Den snördes med en märlforrnad rem, varmed skon snördes 
till över vristen. 

2) Snörskon med flera än två snörhål på vardera sidan över 
vristen. Denna skotyp företer många varierande former, och när 
skaftet blir högt,, övergår den i kängan. Medeltidens kängor kalla
des »högha skoo». Skor med skaft högre än 8 cm på sidan plägar 
jag rubricera som kängor. Fynd av denna skotyp har gjorts i Upp
sala och Kalmar. 

3 — Fornvännen 1937. 
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Fig. 6. 
Remsko. Ingår i Kommitténs för tillvaratagande av fornfynd i 

Uppsala samlingar, inv. 59. Foto förf. 

3) Sidsnörskon som snördes på sidan. Skor av denna typ ha fun
nits i Lund, Kalmar, Stockholm, Söderköping och Uppsala. Som en 
särskild modetyp av sidsnörskon måste vi rubricera en sko med ovan
lädret högt upp över vristen och med mycket låga bakstycken. 
Denna skotyp har påträffats vid grävning under Stockholms slott. 

4) En snörsko, av mig kallad remsko, på vilken snörremmen trätts 
i skåror längs fotöppningen, ett sätt att snöra skon, som man kan 
kalla hudskosnörning. Remmen gick alltså runt anklarna och hälen 
och snördes till över vristen. Denna skotyp har hittats i Sigtuna, 
Stockholm, Uppsala, Västerås, Visby, Kalmar, Lödöse och Lund. 
Den är en av de vanligaste typerna i de svenska medeltida sko
fynden. Den äldsta daterbara svenska skon från tiden omkring 
IfXK)—1050 och funnen 1925 i kvarteret Trekanten i Sigtuna tillhör 
denna typ. Denna snörskotyp är en sko med mycket gamla anor 
och sannolikt besläktad med den grekiska karbatinan och vissa typer 
av den germanska skon,9 från vilka den dock skiljer sig därigenom 

9 Om denna skotyp eller kanske rättare sandaltyp se K. E r b a c h e r, 
Griechisches Schuhwork, Wiirzburg 1914, sid. 10 och 26. Karbatinan om
nämnes i Xenofons Anabasis, IV, 5, 14. 

Om den germanska fotbeklädnaden se G e o r g e G i r k e , Die Tracht 
der Germanen in der vor- und friihgeschichtlichen Zoit, Mannus Biblio-
tliek n:r 23, Leipzig 1929, sid. 75—87, samt H a n s H a h n e , Vorzeitfunde 
aus Niedersaohsen, Fund und Fundgruppen. Hannover 1915—1925. 

För upplysning om Sigtunaskon tackar jag aman. E. Floderus. 
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Fig. 6. 
Ovanlädret av en remsko, funnen 1921 vid Stina Nygatan 22, 
Stockholm. Skon har en typisk medeltida skärning. Skarv
biten, »om hänger lös, har formen av en oregelbunden fyrsiding. 
Snörremmen, c:a 38 cm lång, är bevarad i sin helhet. Över tån 

en T-fonnad nppslitsning. Stat. Hist. Mus. inv. 17088. 

att den ha r en särski ld sula. Skotyper som på snar l ik t sät t fäs tas 

på foten ä ro vanl iga än i dag, den g rek i ska och syds lav iska opan-

kan, ös ters jöprovinsernas passel el ler pastel, r y s s a r n a s och sibir-

j ake rnas bastskor , f ä r inga rnas och i s l änn ingarnas skor. 

Hudskon, som hade sula och ovanläder i ett s tycke och som snör

des fast på foten på l iknande sätt som nyssnämnda snörsko, finnes 

icke represen te rad bland de svenska a rkeologiska fynden. Den ha r 

dock med s törs ta sannol ikhet var i t b rukad i v issa t r a k t e r under 

medeltiden.1 0 

Medeltida slejfskor funna i svensk jord ä ro av fem slag. 

1) Spännslejfskon, v a r s rem eller slejf fastades med ett spänne på 

10 Termen hudsko finnes i medeltidssvenskan från Finland, (se under 
hudsko hos Söderwall). En sko av snarlik typ, en »hussko» från Särna sn, 
Dalarne, avbildas av G u d m u n d H a t t i en uppsats, Mokkasiner, i 
(Dansk) Geografisk Tidskritt 1914, Hefte V, sid. 175, fig. 12, och samme 
förf., Arktiske Skinddragter, sid. 169. Runöbornas hudsko, skräwling, be-
skrives av Ernst Klein, Runö, sid. 204. Det måste betonas att likheten i 
dessa skotyper inskränka sig till snörningen, olikheten i modell och snitt 
är i övrigt mycket stor. 
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Fig. 7. 
Spännslejfsko för barn. Kulturhist . Mus., Lund, inv. 21029. 

fotens utsida. Slejfen eller remmen skars i ett med ovanlädret. 
Denna skotyp har påträffats i Lund. 

2) Snörslejfskon, som hade två lika långa slejfar på båda sidor. 
Slejfarna snördes troligen ihop mittöver vristen. Denna skotyp har 
funnits i Lund, Nyköping, Västerås, Kalmar, Stockholm och Upp
sala. En remsko kombinerad med snörslejf har påträffats i Kalmar
fyndet. 

3) Knäppslejfskon, som också hade två lika långa slejfar på båda 
sidor. Slejfarna knäpptes ihop med en läderrem försedd med en 
knut, som tjänstgjorde som knapp. På den enda säkert urskiljbara 
skon av denna typ i Uppsalafyndet har remmen formen av cn mitt-
slejf, som sytts fast i ovanlädret över tån och sedan trätts igenom 
slejfarna. I detta sammanhang må anmärkas, att det oftast är svårt 
att avgöra, huruvida en medeltida slejfsko snörts eller knäppts 
ihop. 

4) Slejfskon med mittslejf. Mittslejfen var en läderrem, som skars 
ut i samma stycke som ovanlädret och gick över fotryggen upp över 
vristen, där den förenades och snördes eller knäpptes ihop med 
slejfarna. Skor av denna typ finnas i Uppsala och Lund. I medeltida 
avbildning torde den vara rätt sällsynt. En slejfsko med mittslejf, 
dock ej av samma form som dem i Uppsala och Lund, synes på 
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Fig. 8. 
Snörslejfsko. Ingår i Kommitténs för tillvaratagande av fornfynd 

i Uppsala samlingar, inv. 46. Foto förf. 

Meister Frankes »Uppståndelse» i Hamburgs Kunsthalle. En date
ring till 1300-talets slut eller 1400-talets tidigare del synes dock 
försvarlig. Slejfskon med mittslejf är särskilt väl representerad i 
Uppsalafyndet från Rudbeckska tomten och modellen påminner ofta 
om den moderna sandaletten. Utvecklingshistoriskt sett torde slejf
skon med mittslejf stamma från antikens sandaler. Mittslejfen mot
svarar sandalens tårem. 

5) Spännskon, som var ett slags slejfsko, vars slejf bestod av en 
läderrem, som skars särskilt och som syddes fast på ena sidan av 
snöröppningen. På motsatta sidan fastsyddes en mycket kort läder
rem, som fasthöll söljan eller spännet. Den finnes endast i Kalmar
fyndet och har så högt skaft, att den står på gränsen till kängan. 

Pumpsen,11 som var en toffelartad, lätt lågsko, som satt fast utan 
snöming eller knäppning genom den spänning ovanlädret utövade 
på foten, finnes bland de medeltida skofynden i Lund. Rätt högt 
bak går ovanlädret i cn nedsvängd båge, vars karakteristiska linje 
återfinnes på skor avbildade på freskerna i Fjenneslevs kyrka i 

11 Pumps med dess engelska flertalsform i svensk singularis är en gan
ska obekväm term. i svenskan. I engelskan förekommer ordet först 1555, i 
svenska är det endast något årtionde gammalt. Motsvarande medeltida 
termer voro möjligen i engelskan pinson och I franskan eschapin, 
eschaffignon, escarpin, se dessa ord hos Murray och Gay. 
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Fig. 9. 
Slejfsko med kluven mittslejf. Ingår i Kommitténs för tillvara

tagande av fornfynd i Uppsala samlingar, inv. 15. Foto förf. 

Danmark. Freskerna äro från omkring 1200. Skor av pumpstyp fin
nas också i Uppsalafyndet. 

I samband med pumpsen kunna vi nämna en skotyp, hög baktill, 
som finnes i Lund och som typ står emellan pumpsen och soccusen. 

Soccus är ett av mig givet namn åt ett slags toffelkänga, som 
var djupt nedskuren under anklarna. Den liknade en resårkänga, 
på vilken resårerna skurits bort. Även den är representerad i 
Lund. Den hade så låga skaft, att den utgjorde en mellantyp mellan 
lågskon och kängan. Hur den fotbeklädnad, som under medeltiden 
kallades soccus, såg ut, veta vi icke med bestämdhet, men det fin
nes knappast mer än två typer, som kunna komma i fråga, den här 
nämnda och en prästerlig sko, en känga med sprund framtill utan 
snörning. En sådan är avbildad i Archaeologica vol. LX, pl. LII. 

På Albertus Pictors målningar i Kumla kyrka 1482 och på mål
ningar från Täby kyrka avbildas höga soccuskängor, som räcka 
upp på halva vaden.12 Denna sista soccustyp är icke känd från 
arkeologiska fynd och det är ju inte alls säkert att den varit i bruk 
i Sverige. 

Kängor. Medeltida kängtyper funnos av 6 slag. 

12 H. C o r n e l l och S. W a l l i n , Uppsvenska målarskolor på 1400-talet, 
pl. 75 och 92. Samma skotyp (fast här snabelsko) avbildas i Viollet-le-Duc. 
Dictionnaire du mobilier francais III, sid. 166, fig. 14. Om soccusen se 
också F a l k , a. a., sid. 124, och L i n a s , a. a., sid. 69. 
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Fig. 10. 
Spännsko från Kalmar. St. H. M., inv. 21144: 1718. 

1) Remkängan (på tyska Bundschuh,13 på medeltidssvenska möj
ligen botskor eller bozskor) är ett av mig givet namn på en känga, 
som snördes med remmar utanpå skaftet. Remmarna löpte alltid i 
dubbelsnittor i skaftet. Dess snittor hade till uppgift att hålla 
remmarna i ett bestämt läge och förhindra dem att glida upp och 
ned. Skafthöjden varierade åtskilligt. Remmarna löpte runt skaftet 
från en till fyra gånger av snittorna att döma och kunde naturligt
vis snöras runt ännu flera gånger. De bekanta Osebergsskorna 
måste räknas till denna typ trots många olikheter med de senare 
medeltida remkängorna. I Lund finnas högskaftade och lågskaftade 
remkängor, i Uppsala finnas 6 remkängor, alla för barn. 

13 Se ordet Bundschuh hos Gr imm. Dcutschcs Wörtorbuch, II, spalt 
522—24. Avbildningar av remkängor finna vi hos B u c k m a i r, Pilgrim-
mer i skogen, i H i r t h, Kulturgcschichtlichcs Bilderbuch I, sid. 197, och i 
A. B a r t e l s , Der Bauer, Leipzig 1900, sid. 101 och 102. I tyskan beteck
nar Bundschuh ofta även den skotyp, som jag kallar hudsko. De av F a l k, 
a. a., sid. 135, omnämnda u p p h ä v a sko b u n d n a at l e g g voro an
tagligen remkängor och u p p h ä v a sko k n e p t a a t l e g g knäppkän
gor. I sitt Dialektlexikon nyttjar R i e t z termen bundtskor, sid. 387, un
der ladder. I Sancto Eriks gård, III, sid. 419, brukar Fabian Månsson 
Bundschu såsom benämning på den tyska upprorsrörelsen under 1500-talet. 
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Fig. 11. 
Pumps. På denna sko framträder kantningen tydligt. 

Kulturhist. Mus., Lund, inv. 20279. 

2) Snörkängan, som snördes rakt upp över vristen och smalbenet. 
Denna kängtyp har funnits i Lund, Kalmar, Hälsingborg, Stockholm 
och Västerås. En underavdelning till denna kängtyp är kragkängan, 
som hade en krage tillskarvad i skaftets övre del. En kragkänga 
finnes i Hälsingborg, två kängkragar i Västerås. Även i Uppsala 
är kragkängan företrädd. 

3) Den medeltida knäppkängan14 knäpptes med ungefär 6 cm. 
långa läderremmar, på vilka knutar gjorts. Dessa knutar bildade 
knappar, som knäpptes eller fästados i T-formiga hål på motsatta 
sidan av fotöppningen. Knutarna voro gjorda långt in på rem
marna, vilka såsom råttsvansar hängde utanför knapphålen. En 
barnknäppkänga finnes i Lund. Även i Uppsala, Kalmar och Stock
holm har knäppkängan påträffats. 

4) Den medeltida spännkängan har påträffats i Kalmar. Den 
har fästats på foten med två läderremmar, fastspända i två spännen. 

5) Sidsnörkängan har icke påträffats i de svenska jordfynden, 

14 Det är sannolikt knäppkängor, som avbildas i Ms. 11 201 i Bibi. Royale, 
Bryssel. Handskriften är från omkr. 1375. Se Meddelelser om Grönland, 
del. 67, sid. 143, fig. 89. Knäppkängor av annan typ avbildas hos Har-
m and, a. a., sid. 345. 



S K O R O C H S K O M A K E R I T E K N I K 4 1 

Fig. 12. 
Baktill hög sko. Kulturhist Mus., Lund, inv. 20559. 

men den har använts i Sverige. »Biskop Rogges» sandaler i Sträng
näs domkyrka tillhöra denna skotyp. Den är också representerad i 
Boringholmsfyndet i Danmark. 

6) Slejfkängan, som snördes eller knäpptes med en bred slejf, 
vilken gick över vristen upp mot smalbenet. Denna kängtyp finnes 
i Uppsalafyndet. 

Stöveln. Den medeltida stöveln, vars skaft liksom nu gjordes 
utan snörning eller knäppning, är endast reprsenterad i fynden 
från tomten i hörnet av Stora Kyrkogatan och Clemensgatan i 
Lund. Dessa stövlar äro icke skurna i reseft (ovanläder) och skaft 
som stövlar från omkring och efter 1450 utan hava ett annat ålder
domligare snitt. För detta skall senare redogöras. 

Patinan eller galoschen. Den medeltida trägaloschen eller pati
nan finnes i fynd från Stockholm, Lund och Falsterbohus. Patinor 
av läder finnas i Domkyrkomuseet i Lund. Dessa senare patinor, 
som påträffades vid en upprensning av korstolarna i Lunds dom
kyrka, äro det enda säkra beviset för snabelskons förekomst i 
Sverige. De ha brukats till snabelskor eller till hosor med tår i 
snabelform. 

Hosan. Hosan är icke representerad bland svenska arkeologiska 
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Fig. 13. 
Soccus. Kulturhist . Mus., Lund. inv. 20559. 

fynd, men en sula, som påträffats vid grävningar under Stockholms 
slott har med allra största sannolikhet varit fastsydd vid en hosa. 
Syningen har varit gjord med vanlig kastsöm. 

I ovanstående översikt över skotyperna har inte hänsyn tagits till 
modeföreteelser såsom t. ex. lågskornas urringning under anklarna. 
De kunna där vara raka, bågformigt ursvängda eller vinkelformigt 
nedskurna. Sprundets eller snöröppningens storlek och form växlar 
också betydligt. Den kan vara mycket kort, men kan också sträcka 
sig långt ned mot tån allt efter den form, som modet föreskrev. 

Skosulor förekomma i stort antal i de svenska medeltida läder-
fynden. Sulorna äro med mycket få undantag till höger och vänster 
fot och oftast spetsiga, men aldrig så långspetsiga, att de kunna 
hänföras till snabelskor. Med undantag för tiden omkring 1410— 
1440 voro skorna mycket spetsiga eller snabelformade.15 Hur snabbt 
Sveriges borgare och allmoge följt med det allmänt europeiska 
skomodet veta vi icke, men herremännen ha högst sannolikt varit 
modernt klädda och skodda. Efter 1480 blir den spetsiga skoformen 

15 F r a n c i s M. K e l l y and R a n d o l p h S c h w a b e, A short history 
of costumes and armour, London 1931, sid. 32, och H a r m a n d , a. a., sid. 
342. 



S K O R O C H S K 0 M Å K E R I T E K N I K 4 3 

Fig. 14. 
Högskattad remkänga för barn. Skarvningen 
av kängans olika delar är typisk för medel

tiden. Kulturhist. Mus., Lund, inv. 20305. 

omodern och övergår så småningom till 1500-talets tvä ra och breda 

oxmuleskor.1 0 

Skoarbetet ha r under medeltiden an tagl igen delats upp i två par

tier, t i l l s k ä r n i n g e n , som gjordes av mästaren, och n å 11 i n-

g e n (hopsyningen av skons överdel) samt b o t t n i n g e n (fast

syendet av su lan eller bottnen på skon), som gjordes av gesällen. 

Arbetade mäs taren ensam, fick han göra allt arbete själv, men 

ofta hade han väl å tminstone en lärpojke till hjälp. 

Vid mästers tyckets förfärdigande fick mäs ta ren både s k ä r a till 

och bottna skorna. T i l l skä rn ingen betonas därvid särski l t , där i 

låg kval i f ikat ionen för mäs tervärd igheten . I Stockholms skomakar-

16 Erfurtkrönikan bestämmer snabelskornas försvinnande till 1480 ooh 
Augsburgskrönikan sätter året 1496 för samma modeväxling. Se W e i s s, 
Kostiimkunde, IV: 1, sid. 238. I Sverige se vi på den tyske landsknektens 
teckningar från Elfsborgs belägring 1502, att den svenske bonden är klädd 
i spetsiga skor. I Finland, Raseborgs slotts räkenskaper, omtalas »spiisz 
skoo» så sent som 1541. Fornvännen 1930, sid. 111, och Zeitschrift fiir 
Waffen und Kostiimkunde 1929, s. 1—11. J. H a l l e n b o r g , Om mynt och 
varors värde, sid. 329, Stockholm 1798. 
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Fig. 15. 
Snörkänga från Kalmar. St. H. M., inv. 21144:1847. 

skrå stadfäst 1474, § 4, bestämdes det: Mastar sko skulu göras 
som här six eth bondha sko ok eth par qwinno sko mz länka laska 
ok eeth par ynnanbunna sko ok eth par högha stöfflä ok thettha 
fornempdha skal han göra aff enne hwth J warkmestaranna huse 
thöm asyande ok thetta skal siälwer til skära ok inghin thil hälpa 
hafwa wthan en kännapilth som ey kan lön for th iäna. . .17 

Tillskärningen gjordes med tillhjälp av månkniven och medel
tidens skomakare tillvaratog noga varje tyg- eller skinnbit såsom 
man kan se av de små kilformiga skinn- eller läderbitar, som skar
vades till på skons insida för att få materialet att räcka till. 

På vanliga läderskor och kängor spannades (spänna = sy ihop 
skons överdel, varvid skinnet klyves, så att sömmen endast synes 
på ena sidan) de olika delarna ihop i en sned söm på skornas in
sida. Antagligen glättades och pressades sedan sömmen med ett 
verktyg av trä eller ben. Spanningen måste ha gjorts på ett spann
block och skon fasthölls på vänstra knät med spannremmen, såsom 
man kan se av medeltida bilder. 

17 Skråordningar, utgivna av G. E. Klemming, sid. 16. 
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Fig. 16. 
Skaft till knäppkänga. Till höger synas läderremmarna med 
knutar, till vänster de T-formade knapphålen. Fornfyndskommit

téns samlingar, Uppsala, inv. 72. Foto förf. 

Till nåtlingsarbetet hörde också kantning, tränsning och vikning. 
Medeltidens skor voro nämligen mycket ofta kantade med en dub
belvikt skinnremsa, som syddes fast med nål och tråd eller span-
nades fast runt fot- och snöröppningen på skon eller kängan. 

Sidsnörkängan i Germ. Mus., Nurnberg (inv. 403) är kantad med 
rött skinn. Detsamma är fallet med en spännkänga för barn i Bayr. 
Nat. Museum i Miinchen (inv. 273). På två skor i Lund (K. M. 20530 
och 20279) ha kantbanden vid restaureringen sytts fast. 

Svenska medeltida skor, som funnits vid utgrävningar, ha oftast 
spår efter en söm runt fotöppningen. Denna söm har fasthållit 
kantningen. Enär detta kantband ofta var av ett skört och lättför-
gängligt material, fårskinn eller dylikt, har det oftast förmultnat 
och försvunnit. 

»Biskop Rogges» sandaler i Strängnäs hava skaftkanterna vikta 
och äro försedda med tränsade snörhål. Det förra för att kanterna 
skulle bli jämna och vackra, det senare för att förstärka snörhålen. 

Allmogens skor syddes antagligen på sina håll med senor och 
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läderremmar, som det i avlägsna trakter gjorts i långt senare tid.18 

På tal om skolagning skola vi återkomma till detta. 

På skor av dyrbart och ömtåligt material, biskopsskor och dylikt, 
äro sömmarna i ovanlädret sydda med nål och tråd. Materialet är 
här siden, linne eller liknande och därför mera lättarbetat. Söm
marna kunna ha gjorts med en vit tråd, på vilken en svinborst satts 
på, och syhålen kunna då ha stuckits upp med en syl. Det första 
sättet att sy har dock sannolikt använts. 

Den medeltida stöveln, varav flera exemplar finnas i Kulturhis
toriska museet i Lund, hade i regel en söm rakt fram på skaftet 
och hade en iskarvad bit i skaftet i form av en oregelbunden fyr-
siding. Samma tillskärningssätt förekommer också någon gång på 
kängor. Tillskärningssättet på stövlar växlar för övrigt ganska 
mycket. 

Ingen enda av de medeltida skor, som jag undersökt, har haft 
baksöm. Söm rakt bak på ovanlädret torde därför aldrig ha före
kommit på svenska medeltida skor.19 En barnstövel i Lund har 
en söm 2 cm från mittellinjen rakt bak, men det är ingen baksöm 
i egentlig mening. Visserligen omtalas baksöm på de skor,20 som 
funnits i graven under Karl Knutssons monument i Riddarholms
kyrkan i Stockholm, men detta beror sannolikt på sammanbland
ning av medeltida och modern teknik av den skomakare, som 
stått till tjänst med de tekniska upplysningarna. 

Bakkappor funnos ofta i de medltida skorna. Detta var en styv-
ning av läder, som sattes baktill i skon för att ge stadga åt häl-

18 Se F a l k , Altwcstnordische Kleidorkundo, sid. 130, och Mokkasiner 
av G u d m u n d H a t t i Geografisk Tidskrift 1914, Hefte 5, sid. 179. (Om 
»husskor» från Särna.) 

19 I Hälsingborgs historia av L. M. B å å t h, II, sid. 62—63, avbildas 
tillskärningsmönster på två medeltida kängor, som funnits på Grand Ho
tells tomt i Hälsingborg. De medeltida skor, till vilka mönster givas i 
H a r m and, a. a., sid. 346—347, ha baksöm, men dessa mönster äro gjorda 
efter medeltida avbildning. De egyptiska skorna avbildade hos F r a u -
b e r g e r ha baksöm, så t. ex. skon i Victoria and Albert Museum, Lon
don, nr 414—1890, F r a u b e r g e r , pl. XV: 61. När skorna under 1500-
talet ibland få baksöm beror detta på orientaliskt inflytande sannolikt 
förmedlat över Italien. 

20 C. M. F il r s t och M. O l s son , Magnus Ladulås" och Karl Knutssons 
gravar i Riddarholmskyrkan, s. 52. 
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Fig. 17. 
LSpännkänga från Kalmar. St. H. M., inv. 21144: 1717. 

partiet. Bakkappan stämdes fast (d. v. s. syddes fast med sytråd 
och stämnål) vid fodret eller vid ovanlädret. Bakkappan på en 
av »biskop Rogges» skor i Strängnäs domkyrka är förstärkt med 
inlagda näverstycken. 

Tåkappor (d. v. s. en styvning i tåpartiet av skon) finns inte i 
medeltida skor. De förekomma först i 1500-talets oxmuleskor. 

Foder synes inte ha funnits på vardagens enkla skor under 
medeltiden. Åtminstone finnes icke foder i det fåtal vardagsskor, 
som på grund av lyckliga omständigheter bevarats oskadade till 
våra dagar. På mera lyxartade skor fanns det foder, så t. ex. äro 
»biskop Rogges» skor i Strängnäs fodrade med skinn. Nunnorna 
och munkarna i Vadstena kloster hade sina vinterskor fodrade med 
vadmal, enligt vad klosterreglerna meddela: än wm wintrin högha 
skoo alt til knän fodhrada mz wammal oc iämhöglia söklinga.21 

Från medeltiden äro tre bottningsmetoder (sätt att fästa skobott
nen) med absolut säkerhet kända. Det var vändsyning, holtrand-
syning och syning med tjuv- eller rackarstick. Med stor sannolikhet 
kan man antaga, att även syning med becksöm varit brukad, men 
det finns intet säkert bevis för denna metods förekomst förrän i 
början av 1500-talet. 

Vändsyning är ett sätt att sy fast sulan, varvid skons övre del 
pinnas över lästen med avigsidan ut. Vändsulan fästes med några 
spikar vid lästen, ovanlädret sträckes och tänjes avigt över läst 
och sula och fästes provisoriskt med småspik. Härvid brukades 

21 S ö d e r w a l l , under skobonadher. 
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Fig. 18. 
Slejfkänga. Fornfyndskomm:s saml., Uppsala, inv. 18. Foto förf. 

sannolikt, liksom i modern tid, en lädertång att tänja skinnet och 
få det i den storlek och form, som lästen hade. Vid syningen bru
kade skomakaren en böjd syl och två becktrådar och sydde fast 
ovanlädret vid sulkanten med stygn 1 j 2 å 1 cm långa. När vänd
sömmen var färdig, skars det överflödiga av ovanlädret bort, söm
men glättades med ett gnidverktyg eller med hammarskaftet och 
skon vändes, så att rätsidan kom ut. Vändsulan blev på så sätt 
yttersula i en vändsydd sko. I moderna vändskor finnes en insula, 
som klistras fast inuti skon för att dölja vändsömmen och göra skon 
slät inuti. En sådan insula fanns ej i medeltida vänclskor. 

I en del av medeltidens vändskor syddes en bes in i vändsömmen. 
Besen var en skinnremsa, 2 ä 3 mm tjock och ungefär 1 cm bred. 
Sådana besår finnas i spännkängan 273 och i knäppkängan 275 
i Nationalmuseet, Miinchen, samt i sidsnörkängan T 403 i Germ. 
Mus., Nurnberg. En snörkänga 20311 i Kulturhistoriska museet, 
Lund, är restaurerad och har en bes insydd i vändsömmen. Några 
av de remmar, som funnits tillsammans med skorna, funna under 
Karl Knutssons grav i Riddarholmskyrkan, ha sannolikt varit så
dana besår insydda i vändsömmen. Sydda »på rem» voro dessa skor 
icke, ty detta är en metod från 1800-talet, okänd under medeltiden. 

Vid en ungefärlig uppskattning kan man antaga, att minst 95 % 
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Fig. 19. 
Barnstövel. Kulturhist. Mus., Lund, inv. 20302. 

av medeltidens skor voro vändsydda.2 1 Ynnanbunna sko, omnämnda 

i Stockholms skomakareskråordning, stadfäst å r 1474, betydde tro

ligen vändsydda skor. 

Vändsyningsmetoden härs tammar från Orienten. Skor, funna i 

Achmin-Panopolis och härs tammande från tiden 150 o. K. till 850 e. 

Kr., äro ofta vändsydda.2 2 

Holtrandsyning var en medeltida bottningsmetod, som fordrade två 

syningar , först bindsyning av holtranden och sedan yt tersulans fast

syende vid holtranden med rackarst ick eller med avlappning. Sveriges 

mest kända skor, »biskop Rogges» sandaler, i Si lverkammaren i 

S t rängnäs domkyrka, äro gjorda på detta sätt.23 

21 Omdömet är grundat på de stora sammanhängande fynden av medeltida 
skor i Lund, Kalmar och Uppsala samt i Boringholmsfyndet i Danmark. 

22 Detta omnämnes ej, men framgår av bilderna i F r a u b e r g e r s ar
bete. Koptiska skor, som jag sett i Museum fiir Kunst und Geworbe, Ham
burg, och British Museum, London, voro vändsydda. 

23 Dessa skor äro praktfullt avbildade i A g n e s B r a n t i n g s och 
A n d r e a s L i n d b l o m s Medeltida vävnader och broderier i Sverige, 
del 2, plansch 219. De ha också beskrivits av Ch. de Linas i L'histoire du 
travail å 1'exposition universelle de 1867. Revue de 1'art chrétien. Paris 1867. 

4 — Fornvännen 1937. 
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Fig. 20. 
Patina av läder, vars botten troligen varit fylld av kork. Pa
tinans bindsnia är ornerad med punkterade linjer och remmarna 

äro prydda med cirklar, sammanförda tre och tre. 
Domkyrkomuseet, Lund, inv. 357. 

Skor sydda med holtrand gjordes på följande sätt: skornas överdel 
sträcktes och tänjdes över lästen oeh bindsulan. Runt lästkanten fas
tades ovanlädret provisoriskt med småspik. Bindsulan var en tunn 
sula, i vilken ovanlädret och holtranden syddes fast med bindsöm. 
Holtranden var en 3 å 4 cm bred skinnremsa, som på den färdiga 
skon omslöt den tjocka bottnen av kork eller trä. När skons överdel 
var pinnad över lästen, syddes ovanlädret och holtranden fast vid 
bindsulan med bindsöm. Vid bindsyning brukades en böjd syl, i mo
dernt språk kallad bindsyl, och två becktrådar. Bindsyning var 
samma slags syning som vändsyning och tillgick på samma sätt; 
skillnaden bestod i att på holtrandsydda skor holtranden tillkom och 
att sömmarnas läge blev olika i den färdiga skon. Bindsömmen ligger 
från fotens trampyta mot marken och vändsömmen ligger mot fotens 
trampyta inuti skon. 

När holtranden var fastsydd, pålades kork till ungefär l1/^ cm 
tjocklek och formades efter lästens underyta. Sedan korken skurits 
i önskad form, veks holtranden över korkens sidor och under skons 
botten, där holtrandens kanter fastades ihop med långa stick. Nu 
lades yttersulan på den ungefär 2 cm tjocka bottnen och syddes fast 
vid den unclervikta holtranden med tjuvstick. 

Syning med tjuv- eller rackarstick anses numera, som namnet anty
der, vara ett dåligt sätt att sy, men det var ganska vanligt under me
deltiden. Det brukades för att sy fast sulan vid holtranden på skor 
med korkbottnar eller på patinor av läder och användes av tekniska 
skäl att sy fast spetsen av snabelskorna vid sulan, vilka förövrigt 
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Fig. 21. 
Patina, funnen vid Gamla Posthuset, Stockholm. 

Stat. Hist. Mus., inv. 17459. 

i regel voro vändsydda. De långa snabelspetsarna kunde icke vänd
sys. Syning med tjuvstick gjordes med en böjd syl och en becktråd. 
Stygnen, 1 a l 1 ^ em långa, togos omväxlande i sulan och i ovan
lädret under sulkanten så att sömmen ej syntes. 

Tjuvstick brukades inte alltid vid fastsyningen av sulan vid holt
randen; ibland syddes den fast direkt med 2 å 3 mm långa stygn. 
Denna teknik kallas avlappning på nutida språk. Den har använts 
på en läderpatina i Germ. Museum i Närnberg (inv. T 41) och ett par 
biskopsskor i Schlossmuseum i Berlin (inv. K 6276 a, b). 

Att randsyningsmetoden varit känd under antiken eller under tidig 
sydeuropeisk medeltid är bevisligt. Det finns en randsydd romersk 
sandal i British Museum i London (inv. 4415). Denna bottnings-
metod har alltså bevarats på något ställe och därifrån senare spritts 
och kommit i mera allmänt bruk under 1500-talet. 

Även metoden att sy med becksöm eller sandalsöm (d. v. s. sy last 
skobottnen vid det utvikta ovanlädret) kan spåras under medeltiden. 
I Germ. Mus., Niimberg, finnes en snabelsko, på vilken hälpartiet 
är fastsytt vid kanten av det utvikta ovanlädret. Denna snabelsko 
skall ha tillhört familjen Holzschuher och dateras till 1400-talet. Jag 
är dock böjd att tro, att det är en sko av orientaliskt ursprung. Den 
är, liksom den tartariska stöveln i Livrustkammaren i Stockholm, 
vändsydd framtill och som nyss nämnts sandalsydd baktill. En me-
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Fig. 22. 
Sula som varit tastsydd vid en hosa. Slottsmuseum, Stockholm. 

Foto Nord. Mus. 

deltida knäppkänga funnen vid Boringholm i Danmark har utvikt 

ovanläder, sulan saknas dock. 

Medeltida fotbeklädnader gjorda i mycket enkel teknik voro pa

t inorna av trä, ett s lags trätoffelliknande yl terskor med på sidan 

fastspikade läderremmar, som gingo över fotens tå- och vristparti . 

Dessa gjordes dock ej av skomakarna utan av pat inomakarna, som 

utgjorde en yrkesgrupp för sig och hade sk rån i F rankr ike , Eng

land och Tyskland,2 4 dock ej i Sverige.25 

Pat inorna av läder fyllda med kork hörde till de skor, som gjor

des i medeltidens mest invecklade skomakeri teknik. De patinoma-

kare,2 6 som gjort dem, måste ha varit u t lärda skomakare på sitt spe

ciella område. 
24 V o 1 c k m a n n, a. a., sid. 162—164. 
26 I Stockholms stads skottebok 1460—1468, Sthlm 1926, sid. 548, över

sättes patinomakare med träskomakare. Galoscbraakaro synes mig vara en 
lämpligare benämning. Allra bäst är att behålla den medeltida termen. Un
der denna tid fanns det enligt skotteboken 40 skomakare och 4 patinoma
kare i Stockholm. 

26 yss in allén staden und enden gewohnheit und recht ist, das alle soln-
macher (patinomakare) zu dem schoenmccher-bantwerg verbonden und 
zönfftig sin mussen; dan is kan öder mag keiner kein soln (patinor av lä
der) gemachen, er muss vor ein schumacher gewest sein. (I en inlaga från 
skomakarna i Frankfurt a. M. 1473. V o 1 c k m a n n, a. a. sid. 164.) I Mit-
telalterliches Hausbuch (utförd omkring 1480), herausg. von H. Th . B o s-
s e r t und W. F. S t o r c k, Leipz. 1912, planschen Jupiter, illustreras pa
tinornas användning på ett utmärkt sätt. 
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Fig. 23. 
a och b: Skosulor från Uppsala. Fomfyndskommitténs saml., Uppsala, c: Av-
ritning av sulan till snabelskon T 391 — 1913 i Victoria and Albert Museum, 

London, d och e: Skosulor från Kalmar. Kalmar mus. 

Läderpatinorna, som alltid voro slätbottnade och ej som trä
patinorna försedda med upphöjningar under bottnen, voro sydda med 
holtrand. Mellan bindsulan och holtranden sattes en bes av dubbel
vikt skinn, vanligen rött, som prydde och lyste upp sulkanten runt 
patinan. När holtranden var fastsydd, fylldes bottnen med kork till 
1 å 2 cm tjocklek, holtranden veks omkring och under korken och 
yttersulan lades på, beskars i den snabelform som patinan i regel 
hade och syddes fast med rackarstick, eller också avlappades den 
fast. över lån och vristen voro korsformade remmar fastsydda, vilka 
fasthöllo patinan på foten. I den mycket smala tåspetsen var patinan 
ibland försedd med järnbeslag, så att spetsen ej skulle gå sönder. 
Dessa patinor buros oftast av damerna och äro därför nätt gjorda 
och ofta utsirade med inpressade mönster på bindsulan. 

Medeltida skor och skofragment, som lagats, äro inte ovanliga i 
de svenska jordfynden. Lappar, halvsulor och klacklappar, ha på 
dessa skor sytts fast med 2 å 3 mm breda skinnremmar, som omväx
lande dragits igenom halvsulan och ovanlädret, eller, om det är 
fråga om lappade skor, genom den påsatta lappen och ovanlädret. 
Det är alltså samma teknik, som vid syning med rackarstick, dock 
med den skillnaden att stygnen här gå tvärs igenom det fastsydda 



M E R S F R I D J Å F V E R T 

Fig. 24. 
Tillbehör till medeltida skor: kantband, bakkappor, märltormad snörrem 
något utdragen ur ovanlädret för att visa formen, sidsnörning med förstärk

ning. Fomfyndskommitténs saml., Uppsala. Foto förf. 

lädret och inte endast halvvägs som fallet var, när yttersulor syddes 
fast med rackarstick på nya skor. 

Syningen på dessa lagade skor är så grovt och slarvigt gjord, att 
det knappast är antagligt, att en yrkesutbildad skomakare utfört 
arbetet. Det är snarare fråga om en icke yrkesman, som på lediga 
stunder lagat sina skor. 

I Frankrike skiljde man redan under 1200-talet mellan skomakare 
(cordewaners, cordouaniers) och skoflickare (savetiers). En latinsk 
text från 1225 lyder: Pictaciarii viles sunt qui consuunt veteres 
sotulares, renovanclo pictacia, et intercucia, et soloas et impedias. 
(Skoflickare kallas den anspråkslösa arbetare, som sy gamla skor, 
sätta på lappar och laga mellansulor, sulor och ovanläder.)27 

I England förekommer ordet cobbler — skoflickare — första 
gången 1352, och i Frankfurt a. M. fingo skoflickarna skrå 1350. 

27 Citerat och översatt efter P a r i s s o u s P h i l i p p e l e - B e l . . . Col
lection de doouments inedits sur 1'histoire de France, Ser. 1:23, sid. 590— 
591, Paris 1837, och V i c t o r G a y, a. a., under s a v e t i e r. 
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a. b. 
Fig. 25. 

a. Schematisk genomskärning av »biskop Rogges» sandaler. Si lverkammaren, 
Strängnäs domkyrka. Teckningen utförd et ter förf:s anvisn. av modellören 

Henry Lindqvist. 
b. Tillskärningsmönster för barnstövlen fig. 19. Mönstret utfört av fil. dr 

Ragnar Blomqvist. 

Här i Norden uppträda skoflickarna anmärkningsvärt sent som 
självständig yrkesgrupp. I Sverige omnämnas de först på 1620-talet 
och i Danmark fingo de skrå 1634. När de fingo skrå i Sverige är 
ej känt, men i Stockholm fanns det 1663 19 »Skoolappare» och 1689 
omfattar »Skooflijckare Embetet» 84 svenska och 7 utländska mästare 
med tillsammans 13 gesäller och 12 lärpojkar. 

Huruvida någon utveckling i skomakeritekniken ägt rum under 
medeltiden kan icke med visshet avgöras. Det material, som i oskadat 
skick finnes till vårt förfogande är mycket litet och det som grävts 
upp ur jorden är oftast i ett tillstånd, som förbjuder undersökaren att 
draga några alltför säkra slutsatser. 

Visst är att skomakeriet under 1300-talet frambragte mycket vackra 
och stilfulla skor. Både de rutmönstrade skorna och de med uthugg-
ningår och uppslitningar, voro i så smakfulla och eleganta mönster 
att de intill våra dagar knappast överträffats. Själva tekniken var 
enkel och verktygen voro enkla, men det gäller ju som gott hantverk 
att med enkel teknik och enkla verktyg kunna frambringa vackra 
saker. 

Under 1400-talets sista halvt var dock tekniken mera invecklad 
och fordrade större yrkesskicklighet. De långa snabelskorna och 
läderpatinorna voro inte lätta att göra, men sedda ur modern syn
punkt är detaljarbetet ganska grovt och ojämnt. 

Vardags- och arbetsskodon voro enkla och lätta att göra både i 
nåtling och bottning. Medeltidens skor voro heller inte så hållbara 
som våra dagars skor. Karl Knutssons stadga, utfärdad i Vadstena 
1450, bestämmer att tjänarna skulle ha fyra par skor om året utom 
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den kontanta arbetslönen. Skoförbrukningen i våra dagars Sverige 
uppgår till l 1 ^ par om året. Förbrukningen av skor under medeltiden 
var alltså betydligt större än i våra dagar. Detta berodde på att de 
medeltida skorna oftast voro av lätt och tunt material, som snart 
slets ut, och de torde inte ha halvsulats i någon större utsträckning. 

Enligt räkenskapsböckerna från slottet Hallwll i Schweiz fingo 
tjänarna från 3 till 8 par skor om året.28 I detta fall voro dock skorna 
sannolikt av tyg och försedda med tunna lädersulor. Alltså i stil 
med sulado hosor, chausses semellées, som så ofta omnämnas under 
medeltiden. 

För furstliga personer kunde förbrukningen av skor, stövlar och 
hosor uppgå till fantastiska mängder såsom ett franskt inventarium 
från 1396 visar: 131 paires de chausses semellées, brodées, tant 
blanches comme noires et rouges ä longues poulaines de balaine, 
au pris de 4 s. p. pour semeller seulement. — Pour 189 paires de 
sollers tant blans, rouges comme noirs, décoppez et escorchiez, dont 
il en y a 4 paires pour longue robe, å 4 s. la paire et 185 au pris de 
5. s. — Pour 109 paires de botines blanches, noires et rouges dé-
coppées et escorchiées au pris de 6 s. la paire. — 2 paires de haultes 
botines å 12 s. la paire. — 8 paires de houseaulx å 32 s. la paire. — 
Une paire de demis houseaulx å 16 s. — 6 paires de haultes botes å 
relever de nuit å 16 s. Une paire de courtes botes å relever ä 12 s. 
(8:e Cpte roy. de Ch. Poupart, fo 105.)29 

För Sverige finna vi liknande förhållanden i inventariet över ko
nung Magnus Erikssons tillhörigheter, utfärdat på Bohus slott den 
5 maj 1340. Där upptagas 40 par »luctasco» och 30 par »uthugnse-
sco»30. Även det en ej så föraktlig mängd skoplagg. 

För dateringen av de svenska skofynden äro vi i huvudsak hän
visade till medeltida avbildningar. Den stora överensstämmelsen mel
lan skotyper i utländsk medeltida avbildning och skor funna i svensk 
jord vittnar om, att det svenska skomodet för menige man i det 
stora hela haft internationell karaktär. De flesta av de skodon, som 
påträffats, äro vardagsskor och i modeller, som måste ha brukats 
under långa tidsperioder. Så är det t. ex. omöjligt att fastslå, hur 

" N i l s L i t h b e r g , Schloss Hall wil, III: 1, s. 5 och 9. Att giva tjä
narna ett visst antal par skor tillika med arbetslönen synes ha varit ett 
allmäneuropeiskt bruk. Det omnämnes också av E n l a r t , a. a., sid. 266. 

29 G a y, a. a., I, sid. 355. 
30 Dipl. Svec. IV, sid. 711. 
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länge remkängan varit brukad i Sverige. Den är säkerligen den 
ålderdomligaste skotypen i de medeltida fynden och, som redan på
pekats, en besläktad typ till kängorna i Osebergfyndet i Norge. Vill 
man återtigen försöka fastställa, vilken skotyp, som åsyftas med en 
medeltida term som t. ex. bondsko, omnämnd i § 4 i Stockholms 
skomakarskrå, som nedskrevs under 1400-talets första del, så kan 
man gissa på den ovannämnda remkängan, på snörkängan snörd 
rakt upp över vristen eller på snörskon försedd med två snörhål 
på vardera sidan, att bestämt säga vilken skotyp, som avses, är dock 
omöjligt. En god hållpunkt ge emellertid skorna från Boringholms-
fyndet i Danmark. Dessa måste härröra från tiden före 1410. I detta 
fynd äro följande skotyper representerade: snörskon, snörd över 
vristen och med 2 snörhål på vardera sidan av snöröppningen, sid
snörskon i form av snabelskor, slejfskon med två lika långa slejfar 
på båda sidor, remkängan och knäppkängan samt sidsnörkängan. 
Den först nämnda skotypen är den oftast förekommande. De övriga 
förekomma endast i några få exemplar. En säker översikt kan för 
övrigt erhållas först efter det att fyndet med alla fragment i sin helhet 
bearbetats. 

Med de stora skofynden i Lund, Boringholm och nu senast i Upp
sala och Kalmar jämte de mindre fynden av skor och skofragment på 
skilda platser ha vi här i Norden ett storartat material till det me
deltida skomodets historia. I det föregående ha uppgifter om date
ringar endast sparsamt medtagits. Det synes mig också säkrast att 
låta dateringarna anstå, tills' att vi genom nya fynd få ett säkrare 
grepp om skotypernas förekomst under olika tider och på olika orter. 

S U M M A R Y 

E R N F R I D J Ä F V E R T : Shoes and Shoemaking Technique in 
the Middle Ages. 
Finds of medieval shoes in Sweden have been made at Lund, Kalmar, 

Uppsala, Stockholm, Sigtuna, Nyköping, Visby, Västerås, Hälsingborg 
and Rumlaborg. 

Tho finds of shoos in Lund were made in 1910, on the site at the corner 
of Stora Kyrkogatan and Cleraensgatan. In Uppsala the medieval shoes were 
found in 1934, when foundations were being dug on the site of Olof Rudbeck 
the Elder"s house at Stortorget. In Kalmar the finds were made during 
excavations in and around Kalmar Castle in 1933 and 1934. 

The medieval shoes found buried in Sweden are low-sboes, boots, top-boots, 
and pattens or galoshes. 

The lace shoes were ot four kinds: 
1) Lace shoes with two lace holos on either side of the oponing. 
2) Lace shoes with more than two holes on either side över the instep. 
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3) Side lace shoes, laced at the side. 
4) A lace shoe in which the laces were tied in grooves round the opening. 

This type of shoe is probably akin to the Ancient Greek »carbatina», and 
hido shoes of various kinds, which are still in use in some parts of Europé 
as, for example, the Baltic Provinces, the Farö Isles, the Äran Islands, etc. 

The finds of medieval strap shoes are of 5 kinds: 
1) Shoes with a strap to buckle on. 
2) Shoes with straps to tie across the instep. 
3) Shoes with straps to button över the instep. The buttons were made of 

knotted leather straps about 6 cm. in length. 
4) Strap shoes with centro strap. The centro strap was a strip of leather, 

which was cut in one piece with the upper and wont up at the back of the 
foot ovor the instep, where it was laced or buttoned together with the straps. 

5) Buckle shoe, which was a sort of strap shoe, tho strap consisting of a 
strip of leather spocially cut and sown fast on ono side of the opening. On 
the other side the strap was fastencd to a buckle. 

The pumps, which were slipper-like, light low-shocs, were kept in place 
by the grip of the upper on the foot. 

The socque, which was a sort of slipper boot cut down deep below the 
andes. 

The medieval boots found buried in Sweden are of 6 types: 
1) High strap boots, which were fastened by means of straps outside 

the leg ot the boot. 
2) Lace boots, which were laced right up ovor the instep and the small 

of the leg. 
3) Button boots, which were buttoned by means of leather straps about 

6 cm. in length, on which knöts had been made. These knöts served as 
buttons. 

4) Buckle boots, which were fastened on the foot by short leather straps 
fastened with buckles. 

5) Side lace boots have not been met with in (he Swedish finds, but 
>Bishop Rogge's> sandals in Strängnäs Cathédral belong to this type of shoe. 

6) Boots with broad straps över the instep, which were laced or buttoned 
onto the foot by means of a broad strap. 

The top-boot, which before 1450 was ol a cut different from the present 
one, has been found at Lund. 

The patten, or wooden dog, is represented in several Swedish finds from 
the Middle Ages, and the patten of leather has been found in Lund Cathédral. 

The hose has not been met with in Swedish finds, but a solo which 
probably belonged to hose was found during excavations under Stock
holm Castle. 

During the Middle Ages three methods of bottoming were undoubtedly 
omployed, the turning method, the method of sewing with cork rands, 
and sewing with the running stitch (Fr. coudre å la ficelle, Ger. Vorder-
stich). In a few known cases the solos were also attached by means of 
stitching, i. e. were fastened direct on the cork rand with long stitches 2—3 
ram. in length. It is not improbable that »veldschoen> sewing (the upper being 
turned outwards and sown direct on to the solo) was employed, although it 
cannot be established with certainty that this method was used before the 
sixteenth century. 

The Swedish finds of shoes have been made under circumstances which 
have seldom allowod of any dating according to the stratum. It has thereforo 
boen necessary to refer to medieval pictures for (he dating of the types of 
shoes. It is difficult, howevor, to obtain any certain results, as far as Swe
den is concerned, from medieval pictures. It will therofore bo necessary to 
await new finds, or the final working up of finds already made, boforo 
reliable dating can be obtained. 


