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Resumé
Københavns Museum har i de seneste ti år gennemført en række større arkæologiske
undersøgelser med særligt gode bevaringsforhold for organisk materiale, herunder sko.
Samlingen giver indblik i fodtøjspraksisser hos et bredt udsnit af den københavnske befolkning
i en periode, hvor byen gik fra at være en mindre bebyggelse og handelsplads til at være
hovedstad med bredt, internationalt netværk og udsyn. 7.205 hele eller dele af arkæologisk
fundne sko fra 1300-1800 danner her basis for et genstandsbiografisk studie af hvordan
hverdagsfodtøj blev brugt og udviklet set ud fra klima og funktion, håndværk og handel samt
mode og iscenesættelse.
Inden for den tværfaglige ramme for historisk arkæologi (med inddragelse af skriftlige kilder,
billedkunsten og det bevarede, ikke-arkæologiske fodtøj) belyses de fundne sko og de
mennesker, der bar dem. Den tværfaglige tilgang inkluderer også naturvidenskabelige analyser
og eksperimenterende forsøg udført i samarbejde med skomagere, fodspecialister og
reenactors. Forholdet mellem fodtøjet, byen og mennesket som producent eller forbruger
danner omdrejningspunkt for projektet, hvor fodtøj ses som et produkt af appropriation og
adaption i en Human-thing Entanglement.
Sko blev formentlig opfundet for at beskytte mennesket mod natur- og klimatiske forhold og
for at sikre menneskets mobilitet, men studiet viser, at sko fik en væsentlig rolle i forhold til
social overlevelse og social komfort i en visuel kommunikation med omverden. Ifølge denne
analyse var hverdagsskoens brug og udvikling i København præget af både funktionelle,
håndværks- og modemæssige aspekter i en konstant lokal appropriation og adaption af
udenlandske tendenser, ligesom den var præget af byens egen udvikling og af det menneske,
der bar skoen og dennes øvrige klædedragt. De overordnede tendenser, der tegner sig i
materialet er, at skoene i løbet af de 500 år blev mere: teknisk komplekse, specialiserede,
holdbare, genbrugte, reparerede, pyntede, varierede i type og kvalitet, regulerede,
kønsdifferentierede, udbredte blandt børn og mere fysiologisk skadelige med tiden.
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Summary
Over the past ten years, the Museum of Copenhagen has undertaken a number of large
archaeological investigations with comprised favorable preservation conditions for organic
material including shoes. The collection provides an insight into the footwear practices of a
wide segment of the population in Copenhagen in a period where the city expanded from a
small settlement to a capital with a wide, international network and outlook. A total of 7,205
complete or fragments of archaeological shoes dating from 1300-1800 forms the basis of an
object biographical study of how everyday shoes were used and developed, seen from climate
and function, craft and trade and fashion and self-promotion.
Within the framework of historical archeology (including written and iconographic sources as
well as the preserved, non-archaeological footwear) the footwear and the people who wore it
are elucidated. The interdisciplinary approach also includes natural science and experimental
tests in collaboration with shoemakers, foot specialists and re-enactors. The relationship
between the footwear, the city and humans forms the focal point of the project, where
footwear is seen as a product of appropriation and adaptation in a Human-thing
Entanglement.
Shoes were probably invented to protect humans against natural and climatic conditions
whilst ensuring mobility, but the study shows that shoes also played a crucial part regarding
social survival and social comfort in visual communication with the surrounding world.
According to this analysis of the way everyday shoes were used and developed in Copenhagen
was found to be affected by both functional, craft and fashion aspects whilst being constantly
affected by local appropriation and adaption of foreign trends which were characterized by
the city´s own development and by the person who wore the shoe and it´s dress. The overall
tendencies in the material show that the shoes in the course of the 500 year period became
more: technically complex, specialized, durable, reused, repaired, decorated, varied in type
and quality, regulated, gender differentiated, became more commonly used by children and
more physically damaging.
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Forord
Hvorfor bærer vi sko? Hvorfor bærer vi netop de sko? Hvorfor kom de til at se sådan ud? Hvilke
menneskelige behov opfylder de? Har sko altid set sådan ud, og er det de samme behov, de
dækker før som nu? Hvem eller hvad står bag skabelsen af dette fundamentale stykke
beklædning, og hvilken betydning har sko haft for menneskets udviklingshistorie?
Emnet for denne afhandling er udsprunget af en grundlæggende nysgerrighed efter indsigt i
forholdet mellem mennesket og tingen. Den fascinerende relation mellem mennesket som
skaber og bruger af tingen og tingen som instrument i menneskets gøren og væren. Menneskets
fingeraftryk på tingen i både overført og bogstavelig forstand og materialets ”tingaftryk” på
mennesket. Mennesket påvirker tingen, og tingen påvirker tilbage på mennesket, som i et evigt
men altid dynamisk og foranderligt afhængighedsforhold.
Som barn ville jeg være politibetjent. Ikke ud fra et ønske om at håndhæve lov og orden eller
sætte kriminelle bag lås og slå. Jeg ville gerne løse mysterier. Jeg ville på skarpsindig vis
gennemskue gerningssteders skjulte historie. Få vægge og ting til at tale, når nu
gerningspersonerne forsøgte at fordreje realiteterne eller for længst var over alle bjerge. Med
alle sanser prøve at genskabe og rekonstruere det forgangne. Skridt for skridt. Minutiøst
dokumentere sporene, finde mønstre, kortlægge det skete og sluttelig stille spørgsmålet:
Hvorfor?
Det viste sig at være i arkæologien, at jeg fandt gerningsstederne og gerningspersonerne såvel
som værktøjer til at tolke dem. Arkæologien er for mig en metode til at forstå mennesket og
dets gøren, og det uanset hvilken periode i fortiden mennesket måtte stamme fra. Om dette
menneske gik til de evige jagtmarker i palæolitikum for 30.000 år siden eller går spillevende
omkring i vores egen samtid er underordnet.
En kollega fortalte mig engang, at Sigmund Freud sammenlignede arkæologien med det
analytiske studie af det ubevidste (Freud 1937, 396ff): det usete og usagte. Det er netop heri,
kimen til nysgerrigheden ligger, og det er heri, drivkraften ligger for mig: at frembringe og
fremhæve det usagte. Det usagte inkluderer både det, der er så indlysende, instinktivt og
dagligdags, at det ikke formuleres med ord eller fanges i et billede, men kun via handlinger og
mønstre i adfærd, samt alt det der ligger mellem linjerne, der bevidst eller ubevidsthed forties.
Derfor er det arkæologiske studie relevant at anvende på alle tiders kulturer. Også for nutiden
og for de perioder i historien, hvorfra vi har bevarede skrifter og andre visuelle kilder.
I 2003 deltog jeg i en udgravning af en losseplads fra 1700-tallets København. På dette gamle
gerningssted fandt jeg for første gang fuldkommen intakte sko fra fortidens mennesker, men
det viste sig ikke blot at være en simpel ting. For som tiden gik, lærte jeg at se det usagte. Jeg
lærte at se sporene efter mennesket i tingen og i tankerne forsøge at genskabe menneskets
gøren og væren ud fra disse udtrådte og slidte sko. Se ejerens fodaftryk forme sig i skosålen og
se slitagen på hælen vidne om den vaklende gang, som skoen foranledigede. Siden har jeg
12

registreret og analyseret sko og skodele, som over det seneste årti er fundet ved de
arkæologiske udgravninger i København, og det er blevet til mange tusinde. En del af disse sko
behandles her i denne afhandling. Som i enhver efterforskning er det aldrig tilstrækkeligt kun at
bruge én metode, når et gerningssted skal afsøges. Vidner skal afhøres, specialister kontaktes,
prøver tages til naturvidenskabelige analyser, statister rekonstruere forskellige
hændelsesforløb, mulige motiver testes, arkiver, kort og tidligere sager gennemgås, og til det
skal mange fagdiscipliner i spil. Således også når fortidens fodtøj skal analyseres og forstås. Men
sagen her er kompleks og vil i modsætning til kriminalistikkens verden aldrig blive lukket. Jeg er
blot den første ud af forhåbentlig mange kommende forskere, som med forskellige metoder,
teorier og komparative fund vil granske i de arkæologiske sko fra København og gå ind ad de
mange nye døre, der kommer til syne, så snart man har åbnet én.
Dette forskningsprojekt er en efterforskning og en opdagelsesrejse i skoenes verden, som kun
lige er begyndt. På de følgende sider inviteres De til diskussion af spørgsmålene:
Hvorfor sko? Hvorfor netop de sko?
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DEL I INDLEDNING

”I am pleased my shoes have remembered
my steps, that they have taken this task from me.
They remember what I do not.”
Sampson 2016, 179
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1. 500 års historie fortalt i sko
Selvom menneskets fødder er designet til bevægelse, så er de ikke egnet til at beskytte mod
varmt sand, intens kulde og grove, skarpe overflader. Fodtøj blev opfundet for at beskytte
fødderne mod natur- og klimatiske forhold, men foruden beskyttelse er fodtøj blevet indikator
for, hvordan vi gerne vil blive set i andres øjne. Valget af fodtøj er ofte tilpasset både det, vi går
på, og det vi er på vej hen til. Det er på én gang individets fundament såvel som et vindue for
signaler til verden omkring os. Fodtøj er således grundlæggende et møde mellem funktionalitet,
teknologi og mode – en materialisering af kombinationen af de fysiske forhold på de steder,
man færdes, og det man gerne udadtil vil fremstå som. Et samspil mellem håndværk, individ og
samfund.
Disse aspekter af fodtøj er synlige i Københavns Museums samling af sko fundet ved
arkæologiske udgravninger, herunder de seneste store udgravninger i forbindelse med
anlæggelsen af Metro Cityringen. Samlingen rummer henved 10.000 sko og skodele af læder fra
perioden 1300 til 1800 og er takket være gunstige jordforhold usædvanligt godt bevarede
(Madsen 1994, 28). Fodtøjet har tilhørt børn, kvinder og mænd fra over-, middel- og
underklassen, og pga. den primære fundkontekst, som er affaldslag, giver de en sjælden indsigt
i hverdagslivet og hverdagssko. En genstandsbiografisk analyse af denne samling kan give indblik
i et bredt udsnit af den københavnske befolkning i en periode, hvor byen gik fra at være en
mindre bebyggelse og handelsplads til at være hovedstad med internationalt netværk og udsyn.
Der er stor interesse fra internationale forskningsnetværk og efterspørgsel på resultater baseret
på analyse af dette materiale. Samlingen af jordfundne sko fra København har kun i mindre
omfang været genstand for forskning, og en ensrettet registrering, analyse, perspektivering og
publicering af de københavnske sko er derfor i sig selv væsentlig i sammenligningen med den
nationale og internationale skohistorie. Projektet vil være med til at udfylde et hul i den danske
forskning inden for fodtøj såvel som historisk arkæologi, og der dannes grundlag for fremtidige
tværfaglige projekter.

1.1 Projektets formål og problemstilling
Projektet har til formål at foretage en undersøgelse af, hvordan københavnernes fodtøj i
perioden 1300-1800 udviklede sig, samt undersøge de væsentligste faktorer, der har påvirket
denne udvikling. Projektet undersøger, med udgangspunkt i aktuelle forskningsdiskussioner om
fodtøjs historie, forholdet mellem funktionelle, håndværksmæssige og modebetingede
aspekter af måden, sko er blevet udformet på, inklusiv de sociale implikationer heri, og bringer
disse spørgsmål i anvendelse på Københavns Museums samling af sko fundet ved arkæologiske
udgravninger. Projektet sigter på at bringe en arkæologisk tilgang til studiet af fodtøj i spil over
for bredere kulturhistoriske problemstillinger omkring forholdet mellem lokalt betingede behov
og fodtøjets identitetsskabende og sociale elementer. Samtidig sigter projektet på at bidrage
med viden vedrørende københavnernes leveforhold og selvopfattelse ud fra jordfundne sko i et
globalt perspektiv. De metodiske fordele og ulemper vil undervejs blive testet på tværs af fag
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og kildetyper. Oplysningerne om sko i de forskellige kilder understøtter ikke nødvendigvis
hinanden, og kontraster – såvel som komplementaritet – kan nuancere det billede, vi har af
datidens samfund.
Nærværende projekt sigter mod en yderligere udforskning af jordfundne skos udsagnskraft i
forhold til analysen af de faktorer, der har bestemt fodtøjets udformning til forskellige tider, og
trækker på indsigt fra discipliner som arkæologi, antropologi, etnologi, historie, kunsthistorie,
modehistorie, urbanitetsstudier, konservatorstudiet, biologisk antropologi, ortopædkirurgi og
fodterapeuter, skomagere og skodesignere. Hvor tidligere studier har fokuseret på en enkelt
lokalitet i København, vil dette projekt inkludere andre registrerede sko fra hovedstaden fra
højmiddelalderen og tidlig moderne tid. Dermed vil projektet forsøge at bidrage med et mere
generelt gyldigt studie af, hvordan udformningen, forbruget og anvendelsen af hverdagssko har
udviklet sig over tid. København vil i denne forbindelse fungere som case for en socialt
differentieret metropol med vidtrækkende kontakter til omverden. Forholdet mellem fodtøj,
det urbane rum og mennesket (som producent/skaber eller forbruger/bærer) danner således
centrum for dette projekt, og projektets problemstilling kan derfor formuleres således:


Hvilke funktionelle, håndværksmæssige og modemæssige karakteristika udviser
arkæologisk fundet fodtøj fra 1300 - 1800 i København, og hvad kan analysen af disse
aspekter bidrage med i diskussionen af, hvordan hverdagsfodtøj blev brugt og udviklet?

Med behandlingen af dette spørgsmål trækkes tråde til det øvrige Danmark, Norden, Europa,
Nordamerika, Asien og Oceanien, hvori de bredere sammenhænge, forbindelser og forskelle
undersøges, og de potentielle mere almengyldige mekanismer i fodtøjets evolutionshistorie
fremhæves og diskuteres.

1.2 Afhandlingens opbygning
Det er ønsket, at afhandlingen er logisk i sin opbygning, og at de enkelte afsnit er nyttige i sig
selv, så den kan benyttes som et opslagsværk inden for de for læseren væsentligste emner.
Først følger en forskningshistorisk oversigt med udvalgte tendenser inden for sko som
studieobjekt samt skoen som fænomen. Indledningskapitlet afsluttes med en skitsering af de
metodiske og teoretiske rammer for studiet.
Derefter findes et præsentationskapitel, hvor skoene sættes i geografisk og periodemæssig
kontekst. Fra klædedragtstudier og skomagerhåndværkets historie snævres perspektivet ind til
skoene selv og de mere tekniske detaljeoplysninger om skoenes typologiske og terminologiske
forhold. Kapitlet afrundes med en præsentation af de udgravninger, hvorfra det empiriske data
stammer.
Problemformuleringens tre primære områder 1) klima og funktion, 2) håndværk og handel og
3) mode og iscenesættelse omsættes i dispositionen til tre analysekapitler. Den rækkefølge,
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som områderne præsenteres i, er valgt ud fra emnernes umiddelbare abstraktionsniveau,
startende med de klimatiske forhold og basale praktiske behov.
Oprindelsen af ordet sko findes i det oldgræske skeu, der betyder skind der dækker. 1 Deri
fremhæves fodtøjet som middel til dækning af fysiske behov og tager udgangspunkt i
menneskets overlevelse med sko som beskyttelse mod vind, vejr og smerter og som instrument
til fysisk bevægelse og færden.
Det område, der behandles til sidst, er mode og iscenesættelse, fordi det griber ind i de mere
abstrakte lag såsom de sociale behov, behov for agtelse, behov for selvrealisering og brugen af
klædedragten som visuel kommunikation i mødet med andre mennesker. Implicit i dette
område ligger aspekter, som omhandler identitet, status, værdighed, fællesskab, tilhørsforhold,
skelnen mellem barn og voksen og mand og kvinde samt accept og anerkendelse fra det
samfund, man lever i.
Til at binde de funktionelle og de identitetsskabende forhold omkring individet (skoens bærer)
sammen finder vi selve skaberen af objektet og markedet, hvor objektet forhandles (håndværk
og handel). Skomageren/håndværkeren, hvis rolle befinder sig mellem råmateriale og aftager,
mellem valg og behov i en kontinuerlig forhandling med aftagermarkedet og de teknologiske
muligheder og produktets distribution.
De enkelte analysekapitler er overvejende opbygget kronologisk inden for de perioder, som
afhandlingen omhandler: højmiddelalder og tidlig moderne tid, for der at betone og følge
udviklingsperspektivet ved løbende at sammenligne fund og iagttagelser på tværs af
århundrederne. Derunder vil de forskellige typer af kilder, fagdiscipliner og det komparative
materiale indgå og inddrages løbende i de relevante sammenhænge.
Opbygningen skulle gerne tilgodese, at de, der er særligt interesseret i en specifik periode,
forholdsvist nemt vil kunne finde frem til disse afsnit i afhandlingens analysekapitler, men det
er vigtigt her at understrege, at det ikke er perioderne, der er det overordnede, styrende greb
for indholdet, men derimod de spørgsmål, der bliver stillet til materialet vedrørende funktion,
håndværk og mode, og de spørgsmål, der undervejs dukker op i analysen af materialet. Derved
opnås et bedre og mere sammenhængende overblik over udviklingen inden for disse emner
over tid samt en fremhævning af den metodiske tilgang, som kan benyttes uanset periode. En
implicit hensigt i problemformuleringen er at blive klogere på, hvordan de forskellige kilder har
interageret i det daværende samfund, og hvor egnede/uegnede de forskellige typer af kilder er
til de forskellige spørgsmål, der stilles til materialet.
Selvom de tre kerneområder er skarpt opdelt i hvert sit kapitel, vil de vise sig at være tæt
forbundne i tolkningen af skoene og i besvarelsen af problemstillingen. Denne sammenkædning

1

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sko
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af aspekterne og diskussion af kilderne, metoderne og teorierne fremlægges i det sidste,
konkluderende og perspektiverende kapitel.
I et bind for sig findes bilagene, som der henvises til i afhandlingen. Med projektet rodfæstet i
et museum var det fra starten af denne erhvervs-ph.d. et mål, at flere af bilagene skulle kunne
udgøre selvstændige, mindre dokumenter, som kan inkorporeres i en museumspraksis i
relevant omfang, såsom: terminologiliste, registreringsvejledning, læderprioriterings- og
håndteringsguide og referencesamling af hårsækmønstre i relation til artsidentifikation ud fra
læder.

2. Introduktion til fænomenet sko
De er alle vegne. Kravlende på tæppet, hoppende i skolegården, skridtende hen ad fortovet,
trampende i pedalerne, løbende på grusstien, trippende på kontorgangene, steppende på
dansegulvet, dasende i det varme strandsand, i høj fart ned ad pisten, klatrende op ad
bjergskråningen, slentrende i skoven og tøffende mellem havens bede. Uniformen på vore
fødder: skoene (Andersen 2014c). Sko har ud over de umiddelbare fysiske egenskaber ligeså
vægtige identitetsmæssige kvaliteter, der kan fortælle om image, social status, magtspil,
rigdom, kønsroller, alder, etniske tilhørsforhold, seksuel moral, religion og profession (Pratt &
Woolley 2008, 8; Riello & McNeil 2011, 3; Davies-Strodder 2015). Sko tiltrækker og afskyr. Sko
kan gøre ondt og give fysiske skader. Alligevel kan vi i dag i vores del af verden næsten ikke
forestille os at færdes i det offentlige rum med bare fødder. Det ville forekomme uciviliseret og
signalere, at man har mistet grebet om almen dannelse som konsekvens af fattigdom eller
sindssyge, eller udvise respektløs adfærd i forhold til samfundets normer og kulturelle
konventioner (Holle 2010). Når fodtøjet ikke er til stede i situationer, hvor det modsatte
forventes, har det væsentlig betydning for, hvordan den pågældende person bliver behandlet
og anset, samt hvilke rettigheder denne har – eller rettere ikke har. Dertil kommer det
uhygiejniske aspekt, hvor det beskidte kan frastøde i mødet med andre, og det kan være farligt
for personen selv på grund af risiko for infektion, pådragelse af skader på fortov og asfalterede
overflader, der materialemæssigt ikke tilgodeser barfodsgang. Inden for løb er der dog i de
seneste år udviklet en stærk bevægelse af løbere, der forsager brugen af løbesko og den
industri, der ligger bag (Bernsen 2010).2 Dette sker som led i en tro på, at vores krop er skabt til
at fungere og klare sig uden moderne og kunstigt optimerende hjælpemidler, ligesom vi med
palæo stenalderkost skal tilbage til naturen, tilbage til det simple og tilbage til vores fjerne
forfædres og de oprindelige folks måder at leve på. Det er et opgør med den moderne verdens
teknologier, overforbrug og kemiske tilsætningsstoffer, men også et opgør med de gængse
normer, når der stilles spørgsmålstegn ved sko som en nødvendighed. Alt i alt er sko dog stadig

2

Også barfodsbevægelser som Society for Barefoot Living vinder frem, primært af helbredsmæssige årsager
(Holle 2010).
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uundgåelige, idet vores samfund og rummene deri, fysiske såvel som mentale, har indrettet sig
efter fodtøjs tilstedeværelse.
Fodtøj er et objekt, som er tæt på det enkelte menneske. Sko er også en af de få
beklædningsgenstande, som kun passer én del af kroppen. Bæreren sætter bogstaveligt talt sit
personlige og unikke aftryk i skoene. Aftrykket og gangen er lige så unik som et fingeraftryk og
kan endda bruges juridisk i domfældelsen af en gerningsperson (Bodziak 2000; Larsen,
Simonsen & Lynnerup 2008). Det er ikke underligt, at sko ofte bliver brugt som metafor for
mennesket. I kunst, kultur og i journalistiske reportager bliver sko brugt som symbol og
stedfortræder for mennesket (Sampson 2016, 29). Da den franske regering forbød
demonstrationer ved klimatopmødet COP21 efter terrorangrebet i Paris i november 2015,
placerede aktivistgruppen Avaaz 11.000 skopar på Place de la République i Paris og fandt på
denne måde en kanal for deres protester, sikrede det menneskelige tilstedevær og lod de
påtrængende mængder af sko tale i ejerens nødvendige fysiske fravær (Chua 2015). Aktionen
blev kaldt den stille march, men blev opfattet som alt andet end stille. Ved skoens simple
tilstedeværelse har den som hylster for mennesket, og med dens slid og spor fra dens ejer,
meget at sige og kan røre og bevæge (Fig. 1). Ved museer indrettet i 2. verdenskrigs
koncentrationslejre er enorme mængder af sko fra ofrene ofte brugt strategisk til at vise
omfanget af forbrydelserne såvel som at bevæge modtageren, der mentalt kan stille sig i et
andet menneskes sko og se og mærke andres perspektiver og det menneskelige tab (Fig. 2)
(Riello & McNeil 2011, 12).

Fig. 1 Sko som repræsentanter for mennesker. Demonstration på Place de la République i Paris ved
klimatopmødet COP21. Foto: Eric Gaillard/Reuters
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Fig. 2 Bure fulde af sko tilhørende jøder under 2. verdenskrig ved Konzentrationslager der Waffen-SS Lublin i
Polen. På det nuværende museum bruges netop sko til at illustrere omfanget af forbrydelser, personliggøre
historien samt tale til de besøgendes følelser. Foto: http://www.gegen-das-vergessen.homepage.tonline.de/majdanek/schuhe.jpg

Lige som sko kan bevæge mentalt, kan sko og fodspor bevæge mennesket fysisk i ønskede
retninger. Dette fænomen bruges inden for det såkaldte ”nudging”, der via strategiske
placeringer kan påvirke os til at følge efter spor og derved ændre adfærd, såsom placering af
grønne fodspor der fører hen til Københavns Kommunes skraldespande med det formål at
mindske affald i byrummet (Thaler & Sunstein 2008; Hansen 2013).
At følge andres sko- og fodspor gør sig også gældende i vores nærmest instinktive fascination af
spor afsat af mennesker fra forgange tider. Lige fra de ældst kendte fodspor fundet i Laetoli,
Tanzania sat for 3,6 millioner siden til profeten Muhammeds fodspor, der menes at være fundet
på religiøse steder over hele Mellemøsten, hvoraf nogle er taget ind og bevaret som helligt
relikvie og anvendt som fysisk evidens for profetens eksistens (Leaky & Hay 1979).
Med næsten relikvielignende status kan sko, der har været båret af kendisser, være særdeles
eftertragtede og indbringe store summer ved auktioner (Persson 2015b, 21). Ulig andre
beklædningsgenstande tager brugte sko så meget form efter den tidligere ejers fysiske form, at
det betragtes som at købe en lille del af personen selv. Om ikke andet så følelsen af et tydeligt
menneskeligt tilstedevær i de ellers tomme sko. Af samme årsag er brugte sko generelt
vanskelige at sælge (Riello & McNeil 2011, 9). Brugsmærker, fodaftryk, døde hudceller, sved og
mødet med beskidte overflader har sat sine permanente spor.
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Trods de frastødende features kan sko være ilagt og ladet med en positiv og lykkebringende
kraft (Forrer 1942). Som når sko bliver hægtet fast på nygiftes bil for at sikre lykke og
frugtbarhed. En mønt i brudens sko kan facilitere de nygiftes fremtidige rigdom. Barnets første
sko gemmes eller endda forsølves som et memento om barnet selv og en fastfrysning af livets
begyndelse i materiel form (Breyer 2008). Det overtroiske aspekt er også stærkt i den såkaldte
concealed shoes-praksis, hvor brugte sko i århundreder er blevet skjult i bygningers vægge,
under gulve, i skorstene og på loftet som led i folkloristisk overtro. En praksis som tilsyneladende
havde til formål at værne hjemmet, huset og familien og bringe lykke og beskyttelse dertil
(Swann 1996; Atzbach 2006; Evans 2010; Shawcross 2014, 120). 3 Ejerens ånd i skoene,
bibeholdt ved fodens form og individuelle aftryk i skoen formet over tid, har tilsyneladende
været afgørende i denne praksis (Shawcross 2014, 8).
Den tætte forbindelse mellem fodtøj og menneske gør sko til et væsentligt objekt i sociale
relationer, hvor de kan spille en meget direkte og aktiv rolle – også når de ikke bæres på
fødderne. Fodtøj bliver i store dele af verden brugt som led i krænkelser og som symbol på
skam. I flere samfund bliver fodtøj betragtet som urent og må derfor ikke bringes ind i
helligdomme og religiøse rammer. Fodtøj kan anvendes til at håne og krænke ved at blive brugt
som kasteskyts mod modstandere, som slagvåben og ved at rette skosålerne mod et andet
menneske – handlinger hvis hensigt ikke kun er at gøre fysisk skade, men ligeledes at støde,
forulempe og provokere (Fig. 3) (Cederlöf 2013).4 Lige såvel kan sko bruges som led i et politisk
statement, når snørebåndene på to sko bindes sammen, og ”kæden” lægges om nakken på
statuer, der afbilleder personer, de protesterende er politisk uenige med eller ikke deler værdier
med (Cederlöf 2013, 35).
Fodtøjets både lykkebringende og skadevoldende egenskaber mødes ofte i eventyr som et
magisk, dynamisk, transformerende og karakterudviklende element. I fortællinger såsom
Askepot, De tolv dansende prinsesser, De røde sko, Lykkens galocher og Den bestøvlede kat får
bæreren enten overnaturlige kræfter, på godt og ondt, eller dyr menneskelige egenskaber (Fig.
4) (Lindvall 2013a; Davidson 2011; Davidson 2015). Lingvistisk indgår skoene også i hverdagens
ordsprog og talemåder, hvor fraser som ”fremme i skoene”, ”at gå i for små sko”, ”at stå fast i
sine sko”, ”at skyde nogen noget i skoene”, ”at kridte skoene”, ”at stille træskoene”, ”at være i
en andens sko” og ”vide hvor skoen trykker” er verbale formuleringer, hvor et objekt med

3

Northampton Museums and Art Gallery holder et register af fund af concealed shoes, der dækker store dele af
verden.
4
At anvende sko som våben er langt fra et moderne fænomen. Eksempelvis kædes det franske ord for træsko
sabot sammen med ordet sabotage, som direkte oversat betyder at ødelægge med træsko. Begrebet sættes ofte
i relation med den franske fagbevægelse i 1870'erne, hvor fabriksarbejdere siges som protest mod
arbejdsgiveren at have standset eller rettere forsinket produktionen ved at smide træsko i maskinerne. Det
forstås også i mere overført betydning, hvor den langsomme, kluntede og larmende gang med træsko sidestilles
med sabotagens formål: at forstyrre og sænke farten, hvormed en produktion og dens profit mindskes (Spargo
1913, 141f).
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dynamiske konnotationer bruges til at beskrive menneskelig adfærd, personkarakter og tilstand
(Nimb 2014, 1182).
Sko som fænomen balancerer dualiteten mellem det praktisk nødvendige og forfængelige,
mellem det fysiske og mentale og en verden af ilagte, symbolske betydninger af både positiv og
negativ karakter. Dette møde af paradokser og mangefacetterede formål og betydninger er
grundlæggende affødt af menneskets nære fysiske kontakt med fodtøjet og mødet med
overfladen som et fysisk bindeled mellem mennesket og verden omkring det (Shawcross 2014,
6). Fod, sål og underlag. Menneske, sko og verden.

Fig. 3 Irakere brugte sko til slå på en falden statue af Saddam Hussein for at skænde den afsatte præsident i
april 2003. Foto: http://kalamu.posthaven.com/war-the-iraq-war-postmortem
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Fig. 4 Den umulige sko af glas fra eventyret om Askepot. Ét ud af mange eventyr, hvor fodtøjs transformerende
egenskaber og symbolik har en bærende rolle i fortællingen. Foto: Vivi Lena Andersen

2.1 Skoens udvikling
Grundlæggende står sko som et materielt symbol på det oprejste menneske og dets tobenede
gang. Da vores forfædre rejste sig og gik på to ben for seks-syv millioner år siden, blev fødderne
udsat for stor belastning, da hele kropsvægten fordeles på de proportionelt set små fodballer
og hæle. Med den oprejste gang gik menneskets fod fra at være anvendelig og fleksibel til at
være en højt specialiseret kropsdel, der med sine 26 x 2 knogler grundlæggende kun kan drive
kroppen fremad og tage imod stødene undervejs (Kampf 2013, 27; Thage 2013, 48f, 68). Dertil
kommer de klimatiske og naturbetingede udfordringer i form af kulde, varme, vand, is, sne,
torne, skarpe overflader, stenet underlag, giftige dyr og planter. For mange tusinde år siden
lærte disse forhold mennesket at beskytte sine fødder, optimere sin mobilitet i ellers fjendtligt
terræn, eksempelvis ved højere breddegrader og luftlag, i koldere klima, og derved øge sine
muligheder for overlevelse (Swann 2001b, 9f). Huden er indrettet til at udvikle hård hud for at
beskytte sig selv, så vores barfodede forfædre har med et tykt lag hård hud under fodsålerne
kunnet tåle at betræde overflader, som for os i dag ville være uoverkommelige, men sko har
været nyttige mod forfrysninger og har hjulpet mennesket gennem det mere udfordrende
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terræn. Tilpasning ved hjælp af beskyttende beklædning bidrog formentlig til den vellykkede
ekspansion af mennesker. Ud fra studier af fossile fodknogler mener forskere, at sko blev
opfundet for 40.000 – 26.000 år siden (Trinkaus & Shang 2008). Tæerne blev svagere af skoens
beskyttelse og støtte, hvilket kan spores i disse fossile levn. Mennesker har antageligt tildækket
kroppen såvel som fødderne længe før da. Biologiske studier af tøjlusenes oprindelse indikerer,
at beklædning blev introduceret for mindst 83.000 år siden og måske endda så tidligt som
170.000 år siden (Toups, Kitchen, Light & Reed 2011).
I de varme dele af verden, hvor der var behov for at beskytte fødderne mod tørt, barskt terræn
og skærme mod de varme overflader, var en sandal en oplagt type fodtøj. Verdens ældste,
kendte sko, eller rettere sandaler, er ifølge C14-dateringer mellem 10.500 og 9.300 år gamle og
blev fundet bevaret i Fort Rock Cave i Oregon, USA (Connolly & Cannon 1999). De er af snoede
bynkebarkfibre, der udgjorde en sål og en overdel, som har dækket forfodens overside, og man
formoder, at en snor fastgjort til den ene kant af sålen har været viklet omkring anklen på
bæreren og fastgjort til den modsatte kant. Samme gode og tørre bevaringsforhold gjorde sig
gældende for fundet i grotten, Arnold Research Cave, i Missouri. Her fandtes sandaler, de ældste
8.300 år gamle, der var fremstillet af tørre blade fra en yacca-lignende plante, som var rullet til
en tyk tråd og vævet til en hjemmeskolignende form (Kuttruff, DeHart & O’Brien 1998).
Den på europæisk grund ældste, kendte sko er ca. 5.500 år gammel, fundet i en grotte i
Armenien, og er fremstillet af ét stykke læder af ko, som er foldet op omkring foden og syet
sammen ved hæl og forfod med tyk lædersnor (Pinhasi, Gasparian, Areshian, Zardaryan, Smith,
Bar-Oz & Higham 2010). En simpel konstruktion, hvis tilsvarende simple udførelse understreges
af det ubearbejdede plantemateriale, som skoen er foret med, hvilket har værnet foden mod
kulde.
Anderledes avanceret er Europas næstældste sko, som tilhørte manden i isen, ”Ötzi”, fundet i
Alperne på grænsen mellem Italien og Østrig. Ud over det organiske materiales gode bevaring i
det kolde klima består de ca. 5.300 år gamle mokkasinlignende sko af en sirlig konstruktion af
overlæder og såler af bjørneskind og koskind, tykt for af hø og lukket med et net af snoede snore
af bast, der dækkede hele foden. Materialer og konstruktion, som ifølge en
eksperimentalarkæologisk rekonstruktion og forsøg, viste sig at være velegnet til et koldt klima
(Fig. 5) (Egg & Goedecker-Ciolek 2008, 49ff; Eisenach 2008, 39).
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Fig. 5 Rekonstruktion af sko båret af ”Ötzi”. Udstillet på Bata Shoe Museum. Foto: Vivi Lena Andersen

Også i moser og gravhøje kan bevaringsforholdene være særligt gunstige, og det er da også fra
gravhøjene, vi kender de ældste sko på dansk grund (Fig. 6) (Reed 1972, 188f; Madsen 1994,
113). I egekistegravene bar manden fra Jels og kvinden fra Skrydstrup, dateret til den ældre
bronzealder (1800-1100 f.Kr.), sko bestående af ét stykke skind fra hjort, som var foldet op
omkring foden og fæstnet med lædersnor gennem huller i skindet og viklet rundt om fodens
vrist (Hald 1972, 11ff; Swann 2001a, 17f). Her fandtes også de såkaldte fodlapper, stykker af
tekstil, som muligvis kan have fungeret som et slags for til skindskoen (Mannering 2013, 4f).
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Fig. 6 Bronzealdersko fra mose ved Ørbækgård på Djursland fra 920-807 f.Kr. Sko af ét stykke læder foldet
omkring foden. Foto: http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/livet-ioldtiden/hvordan-gik-de-klaedt/bronzealderens-dragter/bronzealderens-sko-og-fodlapper/

Skoene blev i den sene jernalder, i vikingetiden og i middelalderen syet med en teknik, hvor en
særskilt sål og overdel blev syet sammen fra vrangsiden og derefter vendt (Swann 2001a). Den
vendsyede sko gjorde det muligt at forme skoen til henholdsvis venstre og højre fod, tilføje kile,
sidestykker og pløs i overlæderet for bedre pasform.
Siden de ældst kendte sko har fodtøjet udviklet sig drastisk i evig forbindelse til klima, funktion,
mode, kontakter, teknologi og ikke mindst skoens skaber (Jäfvert 1938, 9). En gennemgang af
skoenes udvikling gennem højmiddelalderen og tidlig moderne tid i Danmark findes i
præsentationskapitlet, afsnit 7.3.

2.2 Forskningsoversigt
Fodtøj blev i mange år i akademiske kredse betragtet som perifert og banalt tilbehør, hvis
tilstedeværelse i stedet blev varetaget af museers kuratorer med vægt på genstandenes stoflige
kvaliteter og fremstilling. I størstedelen af 1900-tallet sås en tendens til, at det var en
klædedragts samlede silhuet, der blev præsenteret, men siden 1980´erne viste
postmodernismen en ny vision for modehistorien, hvor modens og klædedragtens
fragmentariske natur blev understreget (Riello 2006, 1; Riello & Mcneil 2011, 21). Det har i de
seneste årtier ført til mange interessante og væsentlige studier af enkeltdele, hvor især sko har
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været fremhævet i en bred vifte af litteratur fra de mere farverige, illustrative publikationer til
komplekse kulturelle og sociale studier. Især inden for Fashion Studies, der opnåede akademisk
status i slutningen af 1900-tallet, har fodtøjets rolle som fetish, symbol, kunstværk og
samlerobjekt været styrende med dertilhørende fokus på det ekstreme, det sjældne og de
narrative aspekter. Sidenhen er tilføjet sociologiske og antropologiske studier, der giver os
bevidsthed om psykologiske, sociologiske, antropologiske og seksuelle konnotationer, der
tilskrives sko og deres brug (Benstock & Ferriss 2001). Flere af disse fodtøjsstudier er af
atemporal karakter med tilsidesættelse af tid, sted og kontekst. Nyere historiske studier har
bidraget til den tidsmæssige og kontekstuelle forankring i betydningen af sko, der blev skabt,
mens andre forsvandt eller blev transformeret, og det har tilføjet vigtige dimensioner til vores
forståelse af klædedragtens rolle i fortiden såvel som i det moderne samfund. Dele af
historiefaget har koncentreret sig om de religiøse og politiske aspekter, og inden for
økonomihistorie studerede modehistorikere især de forsyningsmæssige og kvantitative
aspekter af, hvad sko og klædedragt har kostet, hvordan de var produceret og blev solgt, men
sjældent blev køberens behov og efterspørgsel undersøgt (Harte 2010, 15). I disse år spores en
tendens til at igen at ville søge mod helhedsperspektivet, men nu mere end præsentationen af
en forsimplet silhuet. Der ses en bevidsthed omkring, at de forskellige kropsdele og
fragmenterede dele af klædedragten ikke kun har sin egen ret, men har indgået i funktioner
sammen og har påvirket hinanden, ligesom klædedragten, mennesket bag og samfundet
omkring det ikke holdes isoleret fra hverandre.
På verdensplan har studiet af mode og klædedragt, herunder sko, således ændret sig fra at være
udført af interesserede kuratorer ved museer til at have indtaget de akademiske humanistiske
og socialvidenskabelige studier. Men som forskning af klædedragten bliver mere teoretisk
sofistikeret, er der fare for, at de mere abstrakte teorier vil ignorere genstandene selv og
bevæge sig længere og længere væk fra fakta (Riello 2006, 4). Trods mere og mere akademisk
opmærksomhed på fodtøj er især brugte og slidte sko fraværende i meget modeforskning
(Sampson 2016, 15, 25ff). Skoens materielle kvaliteter og den legemliggjorte oplevelse at bære
sko er sjældent behandlet eller udforsket.
Samtidig har studiet af sko inden for arkæologien haft sin egen retning og historik med fokus på
håndværk, skotyper og sko som redskab til datering (Schia 1977a; Koch 1988; Morrow 1985).5
Man har inden for arkæologien påpeget nødvendigheden af at flytte fokus fra produktion til
konsumption ud fra en præmis om, at en ting bliver tilvirket, fordi den også udfylder sociale,
funktionelle og symbolske roller (Roslund 2005, 39). Der er dermed tale om en ønsket
balancegang mellem det fysiske og det konceptuelle. Historie-, etnologi- og arkæologifagenes
tættere akademiske forbindelser og fælles interesse for og indsigt i tid har tilsyneladende skabt
5

Specialiseringen af studiet af arkæologisk fodtøj kaldes calceology fra det latinske ord for sko: calceus og
omfatter grundlæggende konservering af læderfragmenter, genstandsdokumentation, typologisk identifikation,
kronologi og produktionsmetoder (Volken 2014, 1).
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en åbning ind i modestudierne for arkæologien og dermed mulighed for at studere fodtøj i et
bredere perspektiv. En tværfaglighed som giver anledning til bredere analyser af historiske
spørgsmål, og som kan forbinde den kulturhistoriske forskning.
Forskning i fodtøj er overordnet set karakteriseret af to forskellige tilgange. På den ene side en
typologiserende, teknisk og beskrivende tradition og på den anden side en mere
kontekstualiserende tilgang, der beskæftiger sig med, hvad man kan læse ud fra fodtøj, og hvor
fodtøj sættes ind i en større kulturhistorisk sammenhæng. Som det vil fremgå af følgende
præsentation, har forfattere vekslet mellem disse tilgange alt afhængig af faglig baggrund,
akademiske traditioner, tilgængeligt kildemateriale, forskningsformål og -spørgsmål og ikke
mindst som produkt af sin tid.
Herunder præsenteres, som eksempler på ovenstående, et lille udvalg af forskere, der har
arbejdet med fodtøj fra det nordvesteuropæiske område, primært fra de her berørte perioder:
middelalder og tidlig moderne tid. Her inddrages også forskere, som har behandlet ældre tiders
såvel som moderne fodtøj, men som metodisk og perspektivmæssigt har bidraget væsentligt til
feltet.
Margrethe Halds undersøgelse af Primitive sko fra bronzealder til vikingetid fra den jyske halvø
kalder hun selv et arkæologisk-etnologisk studie (Hald 1972). Fundene er få, så hun inddrager
fodtøj og skikke fra nulevende traditionelle folkefærd i primært Skandinavien, Skotland og Irland
i ønsket om at få forståelse for teknik, håndværk og brugen af sko i de forhistoriske perioder.
Hald sammenligner detaljer i skomaterialet fra den jyske halvø med tilsvarende arkæologisk
materiale fra andre regioner i Skandinavien samt mod vest, baseret på formodede handels- og
kontaktruter. Sammenligningen konstaterer få variationer i nogle enkelte elementer af skoen,
mens basismønsteret forbliver det samme. Hald mener, at dette ensartede billede dels skyldes
kontakter og overførelser af skotypen udefra til det skandinaviske område, og dels at man af
praktiske grunde anvendte skindet fra dyrets ben, således at den naturlige form på dyrets ben
har været en faktor for den forhistoriske skos uniforme udseende og konstruktion.
Et tidligt eksempel på en beskrivende og typologiserende tilgang til fodtøj i Skandinavien er
Ernfrid Jäfverts Skomod och skotillverkning från medeltiden till våra dagar fra 1938, som giver
et praktisk og modemæssigt indblik i datidens viden om fodtøj og skomagerhåndværket, hvor
skoene fra nyere tid nødvendigvis stammer fra de kongelige samlinger og dertilhørende
billedkunst i mangel af arkæologisk fundne modstykker (Jäfvert 1938). For middelalderens
vedkommende præsenteres arkæologiske sko i Francis Grew og Margrethe de Neergaards
Shoes and Pattens fra 1988, hvori de beskriver, rekonstruerer, illustrerer og daterer de mange
forskellige typer af middelalderligt fodtøj baseret på arkæologiske fund fra Themsen, London,
men de fremhæver også sporene efter reparationer og eksempler på foddefekter (Grew & de
Neergaard 1988 (2006)). I Hanne Dahlerup Kochs speciale om Læderfodtøjet fra 1300-tals
voldstedet Boringholm fra 1984 sammenlignes typologisk, teknisk og kronologisk de fundne sko
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med publiceret arkæologisk materiale om fodtøj fra 1300-tallets Danmark og Europa (Koch
1990). Koch konkluderer, at borganlægget som fundsted afspejler sig i fodtøjet ved både at
hæve sig over almindelig standard grundet fodtøj tilhørende en betydelige slægt og ved at
repræsentere borgens tjenestefolk i form af simple sko. Fodtøjet som kilde til datering,
vurdering af sociale forhold, befolkningssammensætning og håndværkshistorie findes også
behandlet hos Janne Harjula, som i Before the Heels, grundigt typologiserer og kortlægger sko
og skomageri i Turku, Finland, i middelalderen og tidlig moderne tid ud fra arkæologiske fund
og skriftlige kilder i tilknytning til to lokaliteter i henholdsvis byen Turku og på Turku Slot (Harjula
2008). En lignende typologisk, teknisk og social vinkling er styrende for Michael Bækskov
Thomasens speciale om Komulesko - Skotypens fremkomst, udvikling og forsvinden (Thomasen
2010; 2013). Alle er de eksempler på efterkommere af de fundamentale studier, som Erik Schia
foretog og publicerede tilbage i 1970´erne og 80´erne, der især omhandlede nordeuropæisk
skotypologi og -kronologi samt vurdering af sko som kilde (Schia 1977a; Schia 1977b). Beslægtet
arbejde findes hos Olaf Goubitz, Carol van Driel-Murray og Willy Groenman-van Waateringe i
Stepping through time. Archaeological footwear from prehistoric times until 1800, der
beskæftiger sig med identifikation af skodele og typologisering af arkæologisk fundet fodtøj fra
Nordvesteuropa (Goubitz, Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001). Den fungerer som
en håndbog og opslagsværk i det praktiske arbejde med registrering af arkæologisk fundet
fodtøj og dets enkeltdele, opdelt efter modeller og typer. Den typologiske tilgang er også
styrende for Marquita Volkens værk Archaeological Footwear - Development of Shoe Patterns
and Styles from Prehistory til the 1600's (Volken 2014). Heri gennemgår Volken kronologisk og
detaljeret de mange forskellige skotyper og dertilhørende mønstre. 20 års forskning i europæisk
fodtøj ligger bag dette værk, og det bygger videre på de teknikker og metoder, som Goubitz,
Driel-Murray og Groenman-van Waateringe samlede. Forskningen og publikationen henvender
sig ikke kun til fagarkæologer, men er med sine mange snitmønstertegninger og
rekonstruktioner også rettet mod rollespillere, oplevelsescentre og andre, der arbejder med
rekonstruktioner og genskabelse i praksis.
Den mere kontekstualiserende tilgang til studiet af fodtøjets udvikling er synlig i June Swanns
arbejde, eksempelvis History of footwear in Norway, Sweden and Finland. Prehistory to 1950,
hvori hun beskriver og undersøger, hvordan fodtøjets konstruktion og stil har udviklet sig i disse
tre skandinaviske lande (Swann 2001a; 2001b). Hun ser store ligheder i det europæiske fodtøj
med lejlighedsvise kreationer af enestående mode såvel som afvisning af populær europæisk
mode. Dette kædes ofte sammen med den tekniske udvikling, handelsfællesskaber, krig og
politiske magtagendaer og alliancer. Men mange spørgsmål står stadig åbne, især i forhold til
udformningen af sko i bredere dele af samfundet, og Swann peger på det store potentiale i
inddragelse og publicering af arkæologiske fund af fodtøj som bidrag til en socialt mere
mangfoldig fortælling. Et bredere samfundsmæssigt perspektiv er også styrende for Giorgio
Riellos undersøgelser i A foot in the past: Consumers, producers and footwear in the long
eighteenth Century (Riello 2006). Riello argumenterer for, at den sociale og økonomiske praksis
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i forbruget af fodtøj er fundamental for at forstå, hvordan beklædningsgenstande blev
produceret og solgt. Han kombinerer økonomihistorie med social- og kulturhistorie og foretager
komparativ analyse af engelske og franske forhold. Han inddrager materiel kultur i sit historiske
studium i en søgen efter at forbinde teoriens abstrakte ideer og objekters materialitet og mener,
at historikere har en forpligtigelse til at flytte genstande ind i deres sociale kontekster. Selve
modeanalysen og skomagerhåndværket er udført ved at undersøge fodtøjet selv samt
billedkunsten. Det er vel at mærke kun bevaret fodtøj fra 1700-tallet, som Riello inddrager, og
da disse samlinger overvejende består af fodtøj fra det bedre borgerskab og fra særlige
begivenheder, så er hverdagsfodtøjet nødvendigvis fraværende i dette studie. Ulinka Rublack
læner sig op ad Riellos tankesæt i sit studie af breve tilhørende en rig, tysk handelsmand fra
1500-tallet i Dressing up: Cultural Identity in Renaissance Europe, med fokus på hans handel
med luksusgenstande, herunder sko, fra håndværkere og leverandører i hele Europa (Rublack
2010). Rublack hævder, at sko på dette tidspunkt var en visuel demonstration af nye
teknologier, men at begyndelsen på den tidlige moderne tid var en designbevægelse med
interesse for både tradition og kutyme som for innovation og udveksling. Rublack ønsker at
udfordre den særposition, som maleri og skulptur indtager i vores forståelse af fortiden, da det
i hendes opfattelse er designet og genstanden, som kom først, med stor appel i fodtøjets
sansbarhed og dets personlige tilknytning. Af samme årsag benytter Martin Lonergan sig af at
analysere materialiteten og individets spor i sit studie af fundne sko og støvler fra et britisk skib,
der sank i 1811 med specialet A Collection of Archaeological Footwear from the HMS St. Georg
(Lonergan 2010). Lonergan afsøger, hvilke informationer om fodtøjets konstruktion og brug i
det tidlige 1800-tal der fås ved arkæologisk at analysere det fundne standardfodtøj inden for
den engelske flåde. Til dette bruger han Michael Schiffers arbejde om formationsprocesser i
analysen af materiel kultur, hvor Lonergan fokuserer på de fysiske spor på fodtøjet, der er
resultatet fra dets brug ombord på skibet (Schiffer 1987).
Nærværende afhandling betoner netop fodtøjets taktile kvaliteter, og den søger at kombinere
de to fremherskende forskningstilgange ved at bringe den arkæologisk funderede,
mikrohistoriske belysning af typologi, håndværk og brug i anvendelse over for den bredere
kulturhistoriske udforskning af konteksten for hverdagsfodtøjets udformning og dets
identitetsskabende aspekter.
En sådan integration er i et vist omfang tidligere forsøgt i en analyse af mere end 1.100
jordfundne sko og skodele fra udgravningen af en 1700-talslosseplads i Frederiksstaden i
København (Andersen 2007; 2009b). Studiet viste, at sko indeholder en omfangsrig og i flere
tilfælde unik indsigt om de mennesker og det samfund, som skoene var en del af, og som ellers
kun delvist eller sparsomt findes i henholdsvis de skriftlige kilder og billedkunsten. Det unikke
består af en supplerende viden om skoens tekniske udførelse, produktion og genbrug, sko til
både damer, herrer, drenge og piger fra alle samfundslag og disses brug af skoen, samt
skoejernes fysiske højde og deres fodlidelser (Andersen 2009a; 2009c; 2014a; 2014b; 2014c;
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Andersen, Hvass & Grønnegaard 2010). Særligt givende var den tværfaglige belysning af skoene
ud fra både de arkæologiske fund, de skriftlige kilder og billedkunsten, da studiet
understregede, at kilderne tilsammen kunne bidrage til et kalejdoskopisk og nuanceret billede
fortidens samfund.
Med dette in mente kan det virke overraskende, at der er forholdsvist få publikationer og større
studier af det arkæologiske fodtøj fra Danmark, selvom bevaringsforholdene og fundgrundlaget
burde være til stede. Nedenfor er opridset tre forslag til mulige forklaringer, som især knytter
sig til museerne som institutioner for indsamling, dokumentation og bevaring af kulturarv.
1. Det organiske materiale, som sko er fremstillet af (hovedparten af læder, træ, kork og
tekstil), er vanskeligt og dyrt at udgrave, oplagre og konservere i sammenligning med
andre hverdagsfund af mere stabilt materiale (såsom keramik).
2. Manglende kendskab til hvilken viden, der kan udledes af fodtøj. Mange museer med
et arkæologisk ansvar har ikke nødvendigvis selv personale med erfaring og ekspertise
inden for dette felt, og hvis institutionerne af økonomisk nød (jf. punkt 1)
bortprioriterer optimal varetagelse af det fundne fodtøj, er situationen
selvforstærkende.
3. Hverdagsfund fra nyere tids perioder er ofte blevet betragtet som for nyt og for
elementært til at have arkæologisk interesse, når ressourcerne skulle fordeles. Dette
gælder vel at mærke ikke kun fodtøj, men alle fundtyper af dagligdags karakter, og det
tegner et generelt problem i dansk arkæologi. At udgrave og indsamle fund fra de
nyere tidsperioder begyndte først at blive en del af en mere systematiseret
arkæologisk praksis i Danmark for ca. 15 år siden, og denne transformation er stadig i
proces.
Hverdagsfund fra nyere tids perioder er ofte blevet betragtet som for nyt og for elementært til
at have arkæologisk interesse, når ressourcerne skulle fordeles. Dette gælder vel at mærke ikke
kun fodtøj, men alle fundtyper af dagligdags karakter, og det tegner et generelt problem i dansk
arkæologi. At udgrave og indsamle fund fra de nyere tidsperioder begyndte først at blive en del
af en mere systematiseret arkæologisk praksis i Danmark for ca. 15 år siden, og denne
transformation er stadig i proces.
Det betyder dels, at der er huller i den materielle kulturhistorie fra nyere tids perioder, og dels
at nyt empirisk data bør få opmærksomhed. At denne afhandling er skrevet på dansk, skyldes
en voksende bevidsthed omkring disse omstændigheder og et deraf afledt ønske om at styrke
forskningsområdet i Danmark. 6 Dette indebærer terminologiske kundskaber,
registreringsstandarder, tilgængelige referencesamlinger og publicerede fund og resultater. At
forsøge at skabe entydige definitioner er nødvendigt som grundlag for forskning og dialog på

6

Afhandlingen vil senere blive udgivet i en engelsk version til et internationalt publikum.
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tværs af fag og institutioner og er nødvendigt, når Danmarks samlede fodtøjshistorie en dag skal
analyseres og fortælles.7

3. Metodiske ramme
At udvælge og indsamle et empirisk materiale kan ofte være en vanskelig proces, da det
bevarede arkæologiske materiale til tider er sparsomt, geografisk vidt spredt, fragmentarisk og
i ringe tilstand.
I dette tilfælde er det empiriske materiale til gengæld mangfoldigt, velbevaret, tilgængeligt og
rede og velegnet til grundige studier. Den primære metodiske udfordring ligger derfor i
afgrænsningen af materialet og i udvælgelsen af netop de genstande, der bidrager til at besvare
de spørgsmål, der stilles i afhandlingens problemformulering. Genstande, som har tydelige
håndværksmæssige, modemæssige og funktionelle karakteristika, som viser brugen, og samlet
set også udviklingen af fodtøj fra 1300 til 1800 i København, udtages til analysen.
I praksis er forskningsarbejdet som forsøg udført ifølge den såkaldte Grounded Theory, hvor
data er indsamlet og analyseret først, dernæst har litteraturgennemgangen fundet sted, og data
samt den indledende analyse er til slut blevet gennemgået på ny (Glazer & Strauss 1967). Dette
for at kunne se data med friske øjne og ikke kun gentage samme fortolkningsmønster og
konklusioner fra tidligere studier.

3.1 Afgrænsning af emne, område og empiri
Fodtøj er en fundtype, som desværre ofte får en barsk behandling, når de bliver fundet ved
arkæologiske udgravninger. Ikke fordi de er uinteressante, eller de pågældende arkæologer
nødvendigvis finder dem ligegyldige, men fordi arkæologisk fundet fodtøj er en stor udfordring
at varetage. Fodtøjet består almindeligvis af læder, træ og/eller tekstil og hører således til i
kategorien af organiske fund. Disse levende materialer kræver særlige behov inden for
faciliteter, udstyr og klimastyring samt meget forsigtig håndtering både i udgravningsfasen og i
efterbearbejdningen. Det resulterer i en mere tidskrævende og bekostelig proces end ved fund
af eksempelvis flint eller keramik. Når alt det praktiske er på plads, skal fodtøjets udsagnsværdi
undersøges, så der kan argumenteres for, hvorfor netop det fundne fodtøj skal registreres og
bevares for eftertiden. Nogle museer har hverken de rette faciliteter eller den rette ekspertise
i huset til at tage sig af det fundne fodtøj, men jeg bliver heldigvis jævnligt kontaktet af museer,
rigsantikvarembeder/-styrelser og konserveringscentre fra ind- og udland, som søger hjælp, råd,
vejledning og/eller udlicitering af den opgave, det er bedst muligt at udgrave, opbevare,
registrere og analysere fodtøjet. Afhandlingen her skulle gerne være med til at forbedre
forholdene og rammerne for arkæologisk fundet fodtøj, så disse kasserede sko kan give indblik,
der flytter os flere skridt nærmere det fortidige menneske og det samfund, skoens ejer levede
i. Viden der kan resultere i nye processer og arbejdsgange.

7

Se mere i afsnit 7.1.
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Fodtøj er en hyppigt forekommende genstandstype ved de arkæologiske udgravninger i
København. Fodtøjet gennemgår en basal registrering som del af den almindelige arkæologiske
undersøgelsesvirksomhed, og oplysningerne er tilgængelige i databaser. Sko fundet for mere
end 20 år siden er registreret i papirformat i arkiv og protokoller på Københavns Museum. Alt i
alt omfatter materialet op mod 10.000 sko og skodele. Mange af de sko, der er fundet for mere
end 10 år siden, blev ikke konserveret. Eftersom selve fundet er blevet kasseret, eksisterer det
kun i form af databaseregistrering, beskrivelse i rapport, genstandstegninger,
snitmønstertegninger eller fotos. De bevarede sko prioriteres her, da førstehåndsanalyse åbner
op for flere analysemuligheder end fortolkninger af andres fortolkninger af det fundne.
Den periodemæssige afgrænsning for det empiriske materiale er sat ud fra henholdsvis den
ældste og yngste datering af de sko, der er fundet arkæologisk i København. Det vil sige, at år
1300 og 1800 udgør post- og ante quem for studiet. Det er således arkæologien som
indgangsvinkel til fortiden, der har sat den periodemæssige ramme.
At behandle et materiale fra så vid en tidsramme er givetvis mere komplekst og tidskrævende
end at bearbejde færre fund, stammende fra et enkelt århundrede eller en enkelt tidsperiode.
Man skal som forsker kunne sætte sig ind i et omfangsrigt fundmateriale, flere typer af kilder,
flere håndværksmæssige teknikker og materialebrug og kunne se alle fund i sin oprindelige
kontekst i det datidige samfund. Studiet af denne samling giver indblik i et bredt udsnit af den
københavnske befolkning i en periode, hvor byen gik fra at være en mindre bebyggelse og
handelsplads i middelalderen til under enevælden at være hovedstad med bredt, internationalt
netværk og udsyn. Jævnfør problemformuleringen giver samlingen netop mulighed for at
afsøge, hvilke karakteristika fodtøjet udviser på tværs af tid, og hvordan forskellige aspekter har
spillet ind i denne udvikling.
De tre cases, der danner basisempirien i denne afhandling, er udgravninger, som er foretaget
for forholdsvist nyligt. Der er tale om udgravningerne KBM 3829 Kongens Nytorv fra 2010-2012,
KBM 3827 Rådhuspladsen fra 2011-2012 og KBM 3967 Krøyers Plads fra 2014. 8 De tre
udgravninger er udvalgt, fordi de tilsammen:
1. repræsenterer og dækker de århundreder, hvorfra Københavns Museums samlede
skosamling stammer – det værende perioden 1300 – 1800,9
2. dækker forskellige områder af København, den indre by (middelalderbyens østlige og
vestlige grænse samt Christianshavns kvarter etableret på opfyldt sumpområde øst for
middelalderbyen),
3. er fra affaldskontekster, som stammer fra et bredt udsnit af befolkningen,
4. har haft gode bevaringsforhold for organisk materiale,

8
9

Se afsnit 8, hvor de tre udgravningscases præsenteres.
Se bilag 6, 7 og 8 for rapporter og fundlister over læderfundene fra de tre udgravningscases.
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5. har et stort antal fund af sko og skodele, der i alt udgør 7.205 fragmenter fordelt på i alt
1.150 genstandsnumre,10
6. har fund af sko, der både viser, hvad der er repræsentativt for de forskellige perioders
sko samt typer, der sjældent forekommer,
7. og endelig er der tale om veldokumenterede udgravninger efter moderne normer og
standarder med udførlige informationer om genstandenes fundsted og stratigrafiske
sammenhænge – herunder sammenlignelige dateringsgrundlag ud fra andre
genstandstyper og naturvidenskabelige dateringsmetoder.
Der er forhold både for og imod at forske i fund, som så nyligt er udgravet. En fordel er, at man
tidligt i processen har haft mulighed for at påvirke indsamlingsprocedurer, håndtering af
genstandene og muligheder for analyser (eksempelvis vedrørende udgravningsmetoder,
opbevaring, vask, sortering og registrering), 11 og det er en fordel, at informationer omkring
fundforholdene er sikret og dokumenteret. En væsentlig fordel er muligheden for at undersøge
hver enkelt del af skoen for sig. Ofte er tråden, som skoen var syet sammen med, ikke helt
bevaret, så skoens enkeltdele og de mere tekniske og konstruktionsmæssige aspekter kan
studeres på nært hold forud for, at skoen eventuelt samles i forbindelse med en konservering.
Informationer omkring især sålens og hælens sammensætning og slitage eller for på skoens
ellers skjulte indersider kan med fordel noteres før konservering.
Hvad ulemper angår, så er nyligt udgravede fund i praksis vanskelige, fordi de kræver særlige
opbevaringsforhold (på køl og i vand), og tilgangen til og håndteringen af fundene kræver tid og
adgang til vaskebord, hvor genstandene kan holdes våde, mens de registreres og analyseres
(Fig. 7 og 8). Når data består af nye, organiske fund fra meget store udgravninger, så indebærer
det desuden, at der ikke er færdige udgravningsberetninger at arbejde ud fra undervejs i
analysen af fundene. To af udgravningsberetningerne blev først afsluttet kort før afleveringen
af denne afhandling, og én er stadig proces, så derfor mangler nødvendigvis en endnu mere
dybdegående analyse af fundene i lyset af udgravningernes samlede resultater. Derudover har
kun en lille procentdel af fundene kunnet nå at gennemgå konservering. Erfaringen viser, at
visse detaljer omkring især materiale, dekoration, farver og reparationer først fremstår tydeligt
efter konservering, og der må her tages forbehold for, at der er informationer omkring disse
fund, der udgør den empiriske basisdata, som ikke har været mulige at iagttage og tage med i
de analytiske betragtninger. Det skal derfor understreges, at arbejdet med fundene fra denne
afhandling ikke er tilendebragt, og at empirien bør konsulteres på ny, når alle fund er
færdigkonserverede og tilbageleverede inden for de kommende par år.

10

Kongens Nytorv: 2.456 skofragmenter fordelt på 402 genstandsnumre. Rådhuspladsen: 4.374 skofragmenter
fordelt på 699 genstandsnumre. Krøyers Plads: 375 skofragmenter fordelt på 49 genstandsnumre.
11
Se bilag 2, 3 og 4 med anvisninger til håndteringsmetoder af lædergenstande, prioritering af skofund samt
registreringspraksis.
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Fig. 7 Læder fra udgravningen på Rådhuspladsen sorteres, analyseres og registreres ved vaskebordet i
kælderen til Københavns Museum. Fundene holdes våde under arbejdet. Til højre i baggrunden ses to af de
køleskabe, der opbevarer de mange organiske fund. Foto:

Når fordele og ulemper blev vejet op mod hinanden, faldt valget på de nye fund af én afgørende
årsag: deres fysiske tilstedeværelse. Beskrivelser af fodtøj i ældre udgravningsrapporter,
databaseregistreringer eller fotos og snitmønstertegninger af sko, der ikke var midler til at
konservere, kan ikke konkurrere med de indlysende taktile kvaliteter, som den fysiske genstand
besidder. Den fysiske tilstedeværelse er afgørende i en genstandsbiografisk analyse.
Afhandlingens resultater vil blive vurderet på ny, når samtlige udgravningsrapporter er
afsluttede, og konservering fuldført. Da vil en endnu mere dybdegående analyse af de enkelte
kontekster og fund blive foretaget og eventuelt nye resultater, iagttagelser og anbefalinger til
fremtidige registreringsmetoder vil kunne publiceres som supplement til denne afhandling.
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Fig. 8 De store mængder organisk materiale fremkommet ved Metro Cityring-udgravningerne opbevares i
kølecontainer, mens registreringsarbejdet pågår. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum

For de ældre udgravningers vedkommende var det muligt at gennemgå størstedelen af
Københavns Museums arkæologiske magasin på Granbo, Bystævneparken i Husum. I
projektperioden var fundmagasinet under revision og flytning på grund af skimmelsvampangreb
samt vandskade. Gennemgangen på dette magasin krævede beskyttelsesdragt og luftværn, og
udstyret gjorde arbejdet vanskeligt og langsommeligt (Fig. 9). Det var besværligt at tage
optimale fotos, benytte mikroskopkamera og tage noter iført visir og handske. Dertil kom den
forhindrede adgang til fund i de særligt berørte rum. Gennemgangen af skofundene kunne af
disse årsager ikke gennemføres til fulde. Under gennemgangen blev sko fra lokaliteterne: 1941
Rådhuspladsen, 1963 Slotsholmen, 1975 Bremerholm, 1976 Amaliegade/Toldbodgade, KBM
1213 Højbro Plads, KBM 1259 Fredericiagade 59, KBM 1458, KBM 1811, KBM 1815, KBM 1942,
KBM 2223 Vesterbrogade 23-29, KBM 2226, KBM 2307 og KBM 2909 Esplanaden, KBM 2525
Porthusgade, KBM 2526 Sylows Allé/Solbjergvej, KBM 3052 Kultorvet, KBM 3199, Amaliegade,
KBM 3608 Amalienborg, KBM 3959 Kultorvet og KBM 3999 Frederiksborggade studeret.
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Fig. 9 Gennemgang af fodtøj fra Københavns Museums samling. På grund af skimmelsvamp på magasinet
foregik arbejdet iført beskyttelsesdragt og luftværn. Foto: Københavns Museum

Tidligere havde Nationalmuseet det arkæologiske ansvar i København. Det var først i 1980´erne,
at dette ansvar overgik til det daværende Københavns Bymuseum. Det vil betyde, at mange
arkæologiske fund fra København før den tid befinder sig på Nationalmuseet. For at få indsigt i
de ældre arkæologisk fundne sko fra København blev studierummet ved afdelingen for
Middelalder, renæssance og numismatik i Prinsens Palæ stillet til rådighed for gennemgang af
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de arkæologiske sko, der er i Nationalmuseets varetægt.12 Samlingen indeholder skofund fra
lokaliteter spredt over det indre København: Nørregade 5 og 7, Løvstræde, Ny Vestergade,
Gothersgade ved Reformerte Kirke, Bredgade 25, Store Kongensgade, Gammel Mønt 22,
Admiralgade, Tøjhusgade 6, Rosenborggade 5, Tornebuskegade, Lille Kongensgade,
Grønnegade, Gråbrødretorv, Vingårdsstræde/Laksegade, Christiansborg, Holmens Kanal,
Nytorv, Lavendelstræde, Vartovs gård, Mikkel Bryggersgade (Fig. 10).13 Skoene er indsamlet i
perioden 1877 - 1973. Her var der også mulighed for at få indblik i sko fundet andre steder i
Danmark – især den omfangsrige samling fra 1300-talsvoldstedet Boringholm, som tidligere
nævnt er behandlet af Hanne Dahlerup Koch (Koch 1990).
For sko stammende fra nyere tids perioder (fra 1660 til 1996) blev Nationalmuseets magasiner
i Brede besøgt. De relevante14 sko blev udvalgt via kartotekgennemgang i Prinsens Palæ ved
afdelingen for Nyere Tid og Verdens Kulturer15 og herefter beset i studierum i Brede (Fig. 11).16
Denne samling består primært af fodtøj, som ikke er fundet arkæologisk, men som er gået i arv
eller solgt som en antikvitet og senere indsamlet/købt af eller doneret til Nationalmuseet.17
Denne samling er inddraget bevidst med henblik på at kunne reflektere de arkæologisk fundne
sko til samtidige eksemplarer, som ikke blev kasseret. De har ofte en æstetisk værdi, er af
værdifulde materialer og repræsenterer et øvre segment af samfundet. Inddragelsen af denne
samling er en del af den holistiske tilgang til studiet af det arkæologiske fodtøj.
Observationer gjort ved de ovennævnte magasinstudier vil i denne afhandling indgå som
supplement til skoene fra de tre cases: Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og Krøyers Plads. Ved
supplering menes også nuancering. Der er inddraget skotyper, som ikke findes i de tre cases, og
der vil altid være detaljer, som bedst observeres i de konserverede sko frem for i de våde fund.
Samlet set skulle disse data gerne give et så repræsentativt overblik som muligt over de sko, der
indtil nu er fundet i København.

12

Nationalmuseets arkæologiske sko fra middelalder og renæssance blev gennemgået i Prinsens Palæ i løbet af
september 2014.
13
Herudover ”Kasse XII” mærket København. Henviser overordnet til københavnske lokaliteter.
14
Kriterierne for valgene gik især på at finde eksemplarer, som var ulig de arkæologiske sko med hensyn til
materiale, design, type og teknik.
15
Nationalmuseets kartotek for nyere tids genstande er inddelt efter Den Grønne Registrant. N2i Ben- og
fodbeklædning blev gennemgået. Kartoteket er yderlig opdelt i fodtøj til mand, kvinde og barn.
16
Nationalmuseets nyere tids samling blev gennemgået i Brede den 14. november 2014.
17
Note til protokol. I 1866 går Nationalmuseet over til periodesystemet under Christian Jürgensen Thomsen.
Eksempelvis er fund fra middelalderen samlet under fællesbetegnelsen ”D”. Det viste sig under gennemgangen,
at middelalder- og senere renæssancesamlingen også indeholder sko fra nyere tid, nærmere fra anden halvdel af
1600-tallet og 1700-tallet. Disse fund burde have indgået i nyere tids samlingen ud fra deres datering, men de
blev ved indsamlingen registreret i middelalder- og renæssancesamlingen, fordi netop disse fund var
fremkommet i forbindelse med jordarbejde. Personlig kommentar fra museumsinspektør Poul Grinder Hansen
12/9-2014.
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Fig. 10 Registreringskartotek for middelalder- og renæssancefund i Nationalmuseets samling blev gennemgået
for komparativt materiale. Her fandtes sko fra København (som var fundet forud for, at Københavns Museum i
midten af 1980´erne overtog det arkæologiske ansvar for København) samt sko fra andre egne af Danmark.
Foto: Vivi Lena Andersen
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Fig. 11 Studierum på Nationalmuseets magasiner i Brede. Foto: Vivi Lena Andersen

For bedre at forstå det københavnske fodtøjs udvikling i perioden 1300-1800 må fodtøj fra
andre lande og kontinenter inddrages. Som nævnt er det en periode, hvor København gik fra at
være en mindre bebyggelse og handelsplads i middelalderen til i enevælden at være hovedstad
med vidtrækkende kontakter og internationalt udsyn. At studere fodtøjets udvikling isoleret, i
et forsøg på at forstå udviklingens bagvedliggende mekanismer, vil være forfejlet. I
analysekapitlerne er det derfor relevant at se på uddrag fra de udenlandske, komparative
skosamlinger for at studere skabelsen af mode og lokal og international handel med fodtøj såvel
som udveksling af idéer og kunnen i mødet med andre kulturer.
Der findes adskillige museer verden over med skosamlinger, som ville være relevante for
nærværende forskningsprojekt. Eksempelvis er DLM Deutsches Ledermuseum / Schuhmuseum
Offenbach i Tyskland, Nederlands Schoenen & Lederwaren Museum i Holland, Musée de la
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Chaussure i Frankrig og Northampton Museum & Art Gallery i England alle museer fra områder,
der teknisk, stilmæssigt og importmæssigt har sat sine præg på de danske sko.18 Hertil kommer
de nære, skandinaviske egne, med byer som Malmö, Lund, Stockholm, Oslo med samlinger af
arkæologisk fodtøj, der fortjener et tværgående studie for sig.19 Da det ikke var muligt at besøge
alle disse institutioner, og et EliteForsk rejsestipendium i stedet muliggjorde forskningsophold i
Canada og Australien, blev det skosamlingerne ved Royal Ontario Museum 20 og Bata Shoe
Museum21 i Toronto, Canada og The Powerhouse Museum, MAAS22 i Sydney, Australien, som
kom til at udgøre de internationale, referencesamlinger (Fig. 12). 23 Alle er de museer, hvis
samlinger dækker globalt og repræsenterer flere årtusinders skohistorie, som de ønsker, vil
bidrage til viden om og forståelse af fodtøjets rolle i menneskets sociale og kulturelle liv. De har
i deres indsamling og formidling af sko lagt vægt på fodtøjs udviklingshistorie, kulturhistorie,
adaption, regionale, klimatiske og kulturelle forskelle, de tekniske og materielle forhold samt
skomagerhåndværket. Her var det muligt at se en samlet dokumentation for alle store tekniske
evolutioner og kulturhistoriske trends, og samlingerne blev inddraget som
verdensomspændende sammenligningsgrundlag for de københavnske sko. Ved Royal Ontario
Museum blev sko fra Vesteuropa (Tyskland, England, Frankrig og Italien) studeret. Ved Bata
Shoe Museum var det sko fra Europa, Asien og Nordamerika – inklusiv Grønland, og ved
Powerhouse Museum sko og skomagerværktøj fra Europa, Amerika, Afrika, Asien og Oceanien.

18

Der var oprindelig aftalt besøg på Northampton Museum & Art Gallery, men da The Boot- and Shoe Collection
havde modtaget bevilling til digitalisering/fotografering af deres samling, var adgang for forskere ikke muligt i den
ønskede periode.
19
Det på nuværende tidspunkt mest omfattende arbejde med fodtøj fra Skandinavien er udført af June Swann
med materiale fra Norge, Sverige og Finland (Swann 2001a). At skabe en samlet publikation over arkæologisk
fodtøj fra hele Skandinavien og de nordtyske Hansastæder er ønskværdigt.
20
I Royal Ontario Museums database benyttede fundkoordinator Karla Livingston følgende søgeord: Footwear,
Western European, 1300-1700 og 1700-1800. Det resulterede i 113 genstandsnumre. Databaseudskrifter for
disse genstande blev gennemgået og heraf udvalgt 28 genstande til nærstudie, hvor en spredning inden for køn,
barn- og voksensko, materialetyper, datering og geografiske oprindelse blev vægtet.
21
Bata Shoe Museum er verdens største museum for fodtøj med en samling på over 13.000 genstande, der
dækker 4.500 års fodtøjshistorie. Ved besøget blev magasinet gennemgået fysisk og genstande udvalgt manuelt
ud fra primært visuelle kriterier samt en spredning i geografiske afstamning med assistance fra seniorinspektør
Elizabeth Semmelhack, inspektørassistent Nishi Bassi, konservator Ada Hopkins og samlingsmanager Suzanne
McLean.
22
I The Powerhouse Museums, MAAS (Museum of Applied Art & Sciences) database søgtes efter sko og
skorelaterede objekter fra før år 1800 med assistance fra seniorinspektør Roger Leong, inspektørassistent
Melanie Pitkin og fundkoordinator Glynis Jones.
23
Forskningsopholdene i Canada og Australien var mulige takket være modtagelsen af Uddannelses- og
Forskningsministeriets EliteForsk rejsetipendium efter venlig indstilling af professor Marie-Louise Nosch, leder af
Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning.
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Fig. 12 Fra øverst til venstre mod højre: Studieplads på magasin ved Powerhouse Museum, MAAS, Museum of
Applied Arts and Science, Sydney. Studierum på ROM, Royal Ontario Museum, Toronto. Magasin på Bata Shoe
Museum, Toronto. Fotos: Vivi Lena Andersen

Det er vanskeligt at rejse midler til omkostningstung konservering, især for genstande, der
findes ødelagte, fragmenterede, ikke-intakte. Ikke grundet genstandenes fravær i kilderne eller
i arkæologisk kontekst, men fordi de ikke indsamles, respekteres, prioriteres og investeres i på
linje med de godt bevarede genstande, som ikke stammer fra arkæologiske fundkontekster,
men er objekter, som er gået i arv og overleveret til museers samlinger. Så der er tale om et

42

decideret fravær i samlingerne. Forskere, der ikke er bekendte med den manglende indsamling,
kan tro, at en vis type aldrig har eksisteret eller kun har haft beskeden udbredelse.24
Det er ikke muligt inden for rammerne af dette projekt at gå lige meget i dybden med hvert
enkelt fund, så nærværende studie må ikke betragtes som et fuldstændigt katalog over
københavnske skofund og ej heller som udtømmende i sin analyse, inddragelse og
sammenligning af andre skosamlinger og skofund. De komparative samlinger på globalt plan er
enorme, og her er prioriteret en større tidsramme med fremhævelse af specifikke nedslag i tid
og sted. Under registreringsarbejdet af de fundne sko fra de tre cases var særlige karaktertræk
og tendenser iøjnefaldende. Det drejede sig både om håndværks- og designmæssige detaljer,
der illustrerer overgange fra én type til den næste, kortvarige men tilsyneladende meget
populære modefænomener såvel som fundamentale konstruktionsmetoder, der stadig bruges
i skodesign den dag i dag. Det er ud fra disse iagttagelser, at aspekter er blevet udvalgt og
detaljer i den empiriske data fremhævet til mere indgående behandling og analyse.

3.2 Registrering af data
Alle fundne sko, skodele, læderfraskær og øvrigt produktionsaffald fra skomagervirksomhed
registreres i databasen, også selvom om fundet vurderes egnet til fysisk kassation. Men også
forud for en eventuel konserveringsproces af de bevaringsværdige fund er registrering af skoen
essentiel. Dels fordi det organiske materiale krymper en smule ved frysetørring, og dels fordi de
arkæologisk fundne sko har den fordel, at de ofte findes skilt ad. Det vil sige, at der er mulighed
for grundigt at undersøge, hvordan skoen er fremstillet, fra inderst til yderst, og således
registrere tekniske-, håndværks- og brugsmæssige spor på skoene, mens læderet endnu er vådt
og blødt, og inden konservatoren eventuelt rekonstruerer skoen ved at sy skoen sammen på
ny.25 Snitmønstertegninger i 1:1 udføres for de sko eller skodele, hvortil metoden er relevant,26
eksempelvis som registrering af et særligt snit, søm eller form, eller som illustration af en
repræsentativ skotype. Derefter kan der tages fotos af skoen, og vigtige detaljer kan med fordel
fotograferes med mikroskopkamera, som er direkte tilkoblet computer.
Alle oplysninger om skoen registreres i en database, og til metroudgravningerne blev det
arkæologiske databasesystem IntraSis indført som den aktuelle registreringsplatform. I
databasen registreres informationer, der kan medvirke til en genstandsbiografi såsom: skotype
24

Som eksempel på fravær i samlinger kan nævnes Tiphaine Gaumys afhandling om hatte fra Paris, hvor Gaumy
ikke kunne finde hverdagshatte i de ellers omfangsrige klædedragtsamlinger ved Paris´ museer (Gaumy 2012).
Dette fravær er ikke evidens for, at hverdagshattene ikke fandtes, men er udtryk for en tidligere
indsamlingspraksis og en indsamlingshistorik ved institutionerne, hvor jordfundne, slidte og fragmenterede
dragtdele ikke blev indsamlet og konserveret.
25
Konservator Jan Bruun Jensen ved Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede har med succes forsøgt sig med
konservering af randsyede sko, hvor skoens overdel og såler ikke syes sammen. Se eksempelvis KBM 3827 RHP
FO 210072 og KBM 3829 KGN FO 210021. Dette giver mulighed for stadig at iagttage enkelte af de ellers skjulte
konstruktionsmetoder og materialer i såldelen, samtidig med at skoen er egnet til udstillingsbrug. På denne vis
tilgodeses både formidlingspotentialet og forskningspraksis.
26
Snitmønstertegninger udføres via lysbord, en transparent plastplade, tegnefolie og vandfast tusch.
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(ex. remsko, tøffel, ankelstøvle), bestanddele (ex. ydersål, hæl, rand), farve (ex. brun, sort, rød),
materiale (ex. læder, træ, tekstil), form (ex. spids snude, kurvet hæl, venstre sko, symmetrisk
sål, konveks buet pløskant), konstruktion og teknik (ex. vendsko, stakket læderhæl, tunnelsting
på skaft), dekoration (ex. broderi, snit, bemaling), skoejerens alder (barn, ung, voksen),
skoejerens køn, opmåling (længde, bredde, tykkelse, skostørrelse), tilstand (bevaring, slitage,
reparationer, genbrug), datering (ex. periode, århundrede, interval i årtier) og eventuelle
bemærkninger.27
Registreringen af de jordfundne sko indebærer en fundamental og ensartet beskrivelse af
materialet og registrering af aspekter, der vedrører materiale, type, teknik, datering, slitage,
ejerens køn, alder, højde, socialklasse, gangart og fodlidelser, og analysen vil tillige berette om
den/de, der fremstillede skoen i form af skomageren og skoflikkeren (reparatøren), da skoene
også afslører håndværkskundskaber, reparation og genbrug, produktionstype, fremstilling,
mode, import og handel (Lund 1989; Goubitz, Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001).
Ulinka Rublack argumenterer for, at kun ved at studere, hvordan objekter blev skabt og
genbrugt, kan vi nærme os tankegangen hos dem, der levede i den periode.
Ved beskrivelse af skoen følger jeg June Swanns forskrifter om skoregistrering, som hun
benytter i sit værk History of Footwear in Norway, Sweden and Finland, som kort fortalt
beskriver skoen fra snude til hæl, fra bunden og op og fra inderst til yderst (Swann 2001a, 12).28
Også Grew og De Neergaards bog om middelaldersko fra London (Grew & De Neergaard 2006
(1988)) samt værket af Goubitz, Driel-Murray og Groenman-van Waateringe om arkæologisk
fundne sko fra især Holland (Goubitz, Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001) er
litteratur, som har inspireret meget til arbejdsgangen og analyserne.
Den anvendte database, IntraSis, er et system, hvor genstanden kobles til fundkonteksten i
udgravningen via identifikationsnumre, og det vil derfor være muligt også at få en digital
plantegning over, hvor de mange sko er fundet i de store udgravningsfelter. Er der eksempelvis
koncentrationer af læderaffald i ét bestemt område/lag? Hvor er fodtøjet fra de forskellige
perioder fundet, og hvad er de fundet sammen med? Hvad er dateringen på de øvrige fundtyper
fra samme fundkontekst, og kan dette gøre os klogere på en genstands omløbstid i datidens
samfund og/eller på, hvordan arkæologer typedaterer fund?
Ud fra den samlede registrering vil statistikker og tendenser blive fremhævet, og disse vil danne
basis for de kvalitative analyser. Materialet er velegnet at udføre disse kvantitative og kvalitative
analyser på, idet skoene ofte findes opdelt i skodele, som giver mulighed for bedre at studere
de tekniske detaljer og sammensætninger af fodtøjet, end man almindeligvis vil kunne ved
analyse af museernes intakte, bevarede sko.

27
28

Se bilag 4 om informationer til registrering af sko i database.
Her refererer Swann også til øvrige værker, hvor registreringsprocessen uddybes.
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En anke ved registreringspraksis er, at der er en skarp opdeling mellem materiale og de
forskellige specialister på området. De fundne genstande opdeles først og fremmest efter det
primære materiale, de består af. Eksempelvis tekstil, glas, træ, metal eller keramik. Den
materialekategori, undertegnede er specialiseret indenfor, er læder. Langt størstedelen af det
fundne fodtøj hører til i denne kategori, da de primære bestanddele som oftest er af læder.
Da der primært er tale om affaldskontekster, hvor genstande er sammenblandet i sekundære
kontekster (og individuelt ofte har været igennem et biografisk forløb med reparationer og
genbrug), så findes genstandene og fodtøjet fragmenteret. Af hensyn til genstandenes bevaring
og materialernes forskellige behov for opbevaring, sorteres og adskilles genstandene i de
forskellige materialegrupper i felten, mens udgravningen pågår. Det betyder, at eksempelvis
tekstilerne efterfølgende går til tekstilspecialisten, og fund af læder til læderspecialisten, når
genstandene skal beskrives i databasen. Det er således to forskellige fagpersoner, der isoleret
fra de øvrige fund- og materialegrupperinger registrerer det fundne inden for deres særlige
materialetype. Registreringer foretages og fundrapporter udfærdiges uden at skele til andres
arbejde og materialetyper. Hertil kommer, at dette arbejde ofte nødvendigvis må ske forskudt
af hinanden af hensyn til andre arbejdsopgaver, hvilket ikke altid vil gøre en sammenføring
mulig i praksis. Arkæolog Charlotte Rimstad, der var specialist på tekstilfundene ved
Københavns Museum, er stødt på fund af tekstil, som hun har vurderet hører til fodtøj. Det vil
med andre ord betyde, at de fund af fodtøj, jeg har registreret og bearbejdet, og her i denne
afhandling præsenterer, først og fremmest må beskrives som dele af læder fra fodtøj. Heri ligger
en forsnævring i materialet, en fejlkilde, eller i det mindste et organisatorisk og
registreringsmæssigt aspekt, som skal tages i betragtning i det følgende arbejde. Jeg har forsøgt
at omgå denne problematik ved at være i løbende dialog med tekstilspecialisten, Charlotte
Rimstad, og ved at læse dennes rapporter. Dog vil det ikke vides med sikkerhed – og dette
gælder andre materialegrupper – om fragmenter af fodtøj findes og er erkendt, genkendt som
og registreret som fodtøj af den pågældende specialist. Et nødvendigt onde som resultat af
omfangsrige udgravningsprojekter, hvor bevaringshensyn, praktikaliteter og logistik
nødvendigvis må afstemmes.
3.2.1 Konservering
Når skoene er gravet op af de fugtige, iltfattige affaldslag, som har bevaret dem gennem
århundreder, bliver de nu uundgåeligt udsat for ilt, materialet bliver ustabilt, og en eskaleret
nedbrydningsproces starter (Reed 1972, 196f; Madsen 1994, 28; Jones 2012, 3). For at minimere
nedbrydningen af det organiske materiale efter opgravning forsøger man at skabe et miljø, som
til dels efterligner de forhold i jorden, som fodtøjet lå i: koldt, mørkt og vådt (Madsen 1994, 111;
Møller 1994; Cameron, Spriggs & Wills 2006). De fundne sko lægges i en lynlåsplasticpose, og
koldt vand tilføres. For lidt vand kan få dele af læderet til at udtørre, mens for meget vand kan
få skoens enkeltdele til at glide fra hinanden. Poserne opbevares indledningsvist i et køleskab
på udgravningen og bliver hurtigst muligt fragtet til museet. Selvom der var indkøbt adskillige
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køleskabe til opbevaring af det organiske materiale forud for metroudgravningerne, så blev
pladsen alligevel hurtigt for trang. Der blev ganske enkelt fundet flere, velbevarede genstande
af organisk materiale end forventet. Til formålet blev der lejet en stor kølecontainer, som står
på museets forplads, og i den står reoler til midlertidig opbevaring af især fodtøj fra
metroudgravningerne. Her opbevares det koldt, mørkt og vådt, mens registreringen og analysen
pågår (Andersen 2013).
Ved vaskebordene i museets fundkælder skylles skoene fri af jord, så de kan registreres, men
blidt, så eksempelvis farve, hår eller plantemateriale ikke vaskes væk. Derefter sorteres skoene
og skodelene i forskellige kategorier afhængigt af, hvad der skal ske med dem efter registrering.
Skal de kunne udstilles? Skal de indgå i en studie-/referencesamling? Skal der udføres forsøg
med eller foretages særlige analyser af læderet? Er læderet for nedbrudt, så det skal kasseres?
Ved Københavns Museum er der fastansat en konservator, som står for det daglige arbejde med
at varetage museets samling, de udstillede genstande og magasinerne. Decideret
konserveringsarbejde udføres kun i mindre skala, og det enorme konserveringsarbejde, der er
givet som følge af metroudgravningerne, blev da også sendt i udbud efter gældende EU-regler.
Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede vandt udbuddet, og den har blandt andet haft travlt
med at konservere nogle af de fundne sko, som skulle bruges til udstilling, ved hjælp af
frysetørring. På Københavns Museum arbejdes der på lokalt at kunne konservere de simplere,
ikke-kompositte sko ved frysetørring. Konservering af arkæologisk læder indledes med, at skoen
rengøres med vand og blød pensel samt dokumenteres med 1:1 tegning på overheadplast.
Ideelt foretager man en udvaskning af metalsalte, hvorefter læderet imprægneres i 10 % PEG.
Derefter fremstilles en skumform til skoen, så den bevarer sin tredimensionelle form under
frysetørringen. Skoen fryses i kummefryser ved 18 minusgrader for derefter at komme over i
frysetørreskab, hvori der nederst er installeret en blæser. Skoene placeres på gråt skum i
netplasticbakker på hylder, hvorunder der er silicagel, som løbende udskiftes under processen.
Denne proces (dog uden udvaskningen) er samme proces, som læderet gennemgår på
Nationalmuseets bevaringsafdeling. Frysetørreren dér er langt mere avanceret og kan langt
bedre styre frysetørringsprocessen og dermed sikre et bevaringsmæssigt bedre resultat samt
konservere såler og hæle af træ.29
Konservering af organisk materiale er vanskelig, og frysetørringsmetoden er ikke perfekt (Swann
1997a). Nogle frysetørrede lædergenstande kan være meget tørre og kan med tiden afgive en
del støv i takt med nedbrydningen. I forbindelse med dette forskningsprojekt og Københavns
Museums store samling af lædergenstande fra nyere arkæologiske udgravninger er udtaget
prøver af vanddrukkent læder til afdelingen for Conservation and Restoration ved University of

29

Konserveringsmetode er venligst oplyst af konservatorer ved Københavns Museum, Nicole Rehné og Julie
Kofod Hansen.
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Lincoln, School of History and Heritage i England.30 Her er konservatorstuderende Naomi Cox,
under ledelse af Christopher Robinson, i gang med et projekt, der skal teste
frysetørringsmetodens langsigtede konsekvenser for læderet og for genstanden. Resultaterne
herfra vil blive fulgt. Konserveringsmetoder, hvori der indgår oliebehandlingn kan visuelt
umiddelbart virke som en bedre metode, da resultatet er blødt og fleksibelt læder med en
naturlig glød. Konservator Julie Kofod ved Københavns Museum understreger, at selvom skoen
visuelt og berøringsmæssigt kan fremstå bedre, så påvirker oliebehandlinger skindets
mikrostruktur. Eksempelvis bliver hullerne fra dyrets hår fyldt ud, og det afskærer for
undersøgelser foretaget med mikroskop, såsom artidentifikation ud fra hårsækmønsteret.31
Ofte er der på udgravningsbudgetterne ikke midler nok til at konservere alt det fundne læder,
og derfor tyer nogen indimellem til det billige alternativ: en kontrolleret tørring af læderet
(langsom dehydrering). Dette kan virke som det bedste alternativ til kassering af materialet,
men man skal dog være vidende og bevidst om, at ”bevaringen” er kortvarig, og at materialet
er ustabilt. Overordnet kan det siges, at en egentlig konservering af lædergenstande er vigtig,
når/hvis de indlemmes i samlingen. Generelt er mange af de ukonserverede lædergenstande i
ringe forfatning, når de tilses nogle år efter tørringsprocessen. Så størstedelen af de
ukonserverede sko har meget begrænset værdi i forhold til både udstillings- og formidlingsbrug
og endda også som simpel rekvisit, fordi læderet kan smuldre kraftigt og støve som del af
nedbrydningsprocessen. Med kompositte genstande (sko bestående af flere typer materialer)
er en egentlig konservering endnu mere presserende. Forskellige organiske materialer reagerer
forskelligt på almindelig tørring. Eksempelvis vil læderbeklædningen til en træhæl pludselig
blive mindre end den hæl, som den har beklædt (Fig. 13). De to dele vil ikke længere passe
sammen på grund af uensartet krympning af materialer. Dette betyder, at genstanden også vil
have begrænset værdi i en studie- og referencesamling, hvor håndteringen ellers ville kunne
holdes på et minimum.

30
31

Der er sendt læderprøver til University of Lincoln fra metroudgravningen på Gammel Strand (KBM 3828).
Læs mere om artsidentifikation ud fra skind i afsnit 9.1.2.

47

Fig. 13 Eksempel på ukonserveret hæl fra en 1700-talsdamesko fundet ved udgravningen KBM 2909
Esplanaden 50 (X668) tilbage i 2004. Materialerne reagerer forskelligt, og læderbeklædningen passer ikke
længere til hælen af træ. Foto: Vivi Lena Andersen

Der er med andre ord ikke kun tale om, at én teknik kan være lige så god som en anden, men
om en kompleks bagvedliggende diskussion af hvilke hensyn, der bør vægtes højest, når man
konserverer eller vælger ikke at konservere organiske genstande. Genstandens udseende,
oprindelige taktile egenskaber, forskningsmuligheder, formidling og udstillingsegnethed,
langtidsholdbarhed eller pris? Det ligger ikke inden for dette projekts ramme at foretage
grundigere vurderinger af konserveringsmetoder, men forhåbentlig kan studiet her og de
anvendte metodiske tilgange og resultater bidrage til diskussionen i konserveringsregi.

3.3 Interdisciplinære veje
Til den holistiske tilgang og fortolkning af fodtøjet hører naturligt inddragelse af forskellige
discipliner
som
eksempelvis
historie,
kunsthistorie,
klædedragtstudier,
eksperimentalarkæologi, skomagerhåndværk, ortopædskomageri og osteologi.
3.3.1 Historisk arkæologi og Garbage Archaeology
Da det fundne fodtøj fra København er fra højmiddelalderen og tidlig moderne tid, befinder det
sig inden for feltet historisk arkæologi, hvor man i analysen også kan inddrage skriftlige kilder,
kartografi, datidens billedkunst samt de bevarede, ikke-arkæologiske genstande fra perioderne
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(Andrén 1997, 17; Lippincott 1997; Olsen 1997, 176f; Ribeiro 2000; Gaimster 2002).32 Kilderne
sammenkædes i materialiseringer, hvor formerne ikke er entydige, men enhver gøren
involverer mange elementer og aktører og derfor også flere og forskelligartede kilder (Damsholt
& Simonsen 2009, 13ff; Bille & Sørensen 2012, 14).
Arkæologiske fund fra nyere tids samfund, herunder den tidlige moderne tid, er normalt ikke
blevet inddraget i udforskningen af historien i Danmark, fordi der ikke har været tradition for at
beskæftige sig arkæologisk med perioderne efter reformationen (Dymond 1974; Harnow 1992;
Eskildsen 2004; Harnow 2005; Høst-Madsen & Kristensen 2005; Wienberg 2005; Lihammer &
Nordin 2010; Gjerløff 2012; Høst-Madsen & Harnow 2012; Kristiansen 2015, 66; Roesdahl 2015,
29). Imidlertid har Københavns Museum gennem de seneste 15 år prioriteret nyere tids
arkæologi og materiel kultur fra nyere tid og har oparbejdet netværk med institutioner i lande
som England, USA, Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien og Sverige, hvor den arkæologiske
forskning gennem længere tid har spillet en væsentlig rolle for forståelsen af en periode – uagtet
perioden (Falk 1991; Hållans & Andersson 1992; Leone & Potter 1998; Madsen 1998; Miller
1998; Moreland 2001; Orser 2002; Andersen 2006; Skibo & Schiffer 2008, 6; Hicks & Beaudry
2010).
Der er internationalt set omfattende undersøgelser af sko og skoproduktion i det skriftlige
kildemateriale at sammenligne med og referere til. Historikere som Giorgio Riello, John Styles
og Ulinka Rublack har forsket i fodtøj ud fra de skriftlige kilder fra henholdsvis renæssancens
Centraleuropa og 1700-tallets England og Frankrig (Riello 2006; Styles 2007; Rublack 2010).
Tilsvarende forskning på det danske område vil være interessant og gavnlig at kæde sammen
med den materielle kultur. Dette ønske har indtil videre ledt til et samarbejde med
historiestuderende ved Københavns Universitet, Mads Linnet Perner, som har kortlagt de
københavnske skomageres erhvervstopografi og undersøgt de lokale forhold for skomagerne,
såsom hvor skomagerne i København boede og solgte deres varer, antallet af skomagere i byen,
udviklingen i skomagerlavets lavsskrå, takster for huder, priser på sko og lignende rammer for
handel med sko i København (se afsnit 10.1 og 10.3 samt rapport i bilag 10).33 Iagttagelserne fra
gennemgangen af de skriftlige kilder vil blive sat i sammenhæng med de arkæologiske fund i
forsøget på at forstå de lokale forhold for fremstilling af sko og afdække de forskellige aspekters
betydning for, hvordan og hvorfor fodtøjet udviklede sig, som det gjorde. Samtidig vil
kunsthistorien, i form af afbildninger af fodtøj, blive inddraget i det omfang, det kan bidrage til
besvarelsen af konkrete spørgsmål, som er opstået undervejs i analysen af det fundne fodtøj,
eksempelvis hvad angår sociale sammenhænge, sko til henholdsvis mænd, kvinder og børn samt
dateringer af skotyper. Rent arkæologisk vil fodtøjet studeres som hverdagsobjekt, der kan
nuancere den kendte fortælling og ikke mindst tilføje ny viden til feltet, der er særligt
32

Med historisk arkæologi menes her en arkæologi, som behandler perioder med tekst.
Hovedparten af Mads Linnet Perners undersøgelse bygger på en systematisk gennemgang af kildesamlingen
Københavns Diplomatarium.
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karakteriseret af overklassen og særlige begivenheder (Ewing 1984, 7). Som David Gaimster
formulerer det: ”Archaeology and the study of excavated material culture have the capacity not
only to calibrate and amplify but also challenge the established documentary record of changing
human experience. Over the past fifteen years or so, archaeological studies of key cultural
trends in society over the late medieval to early modern transition have demonstrated the
power of excavated artefacts to illuminate the lives of ordinary people.” (Gaimster 2015, 59).
Traditionelt set er det talte ord (etnografi) blevet givet forrang over tekst (historie), som igen er
blevet givet forrang over materielle levn (arkæologi). Omvendt har arkæologien argumenteret,
at man afdækker noget mere ’sandt’, fordi materielle levn ikke lyver på samme måde, som en
tekst kan gøre det, men også materielle levn kan iscenesættes og misfortolkes, så der bør ikke
opstilles et hierarki om, hvilken kilde der er mest sandfærdig. Det er vigtigere at se kilderne som
forskellige medier, der kommunikerer potentielt forskelligartede aspekter af et samfund.
I dette perspektiv kan alle kilder til fortiden betragtes som forskellige sider i den samme bog.
Alle tilgængelige kilder må derfor i spil, og hver kilde har sin ret, hvad enten kilden simulerer
virkeligheden eller nøjagtigt gengiver den. De er alle dele af samme proces og er i relation til
hinanden, og de må alle betragtes som brugbare indblik til fortiden (Olden-Jørgensen 2001).
Vægten lægges på de metodiske muligheder, som opstår i samspillet mellem kilderne: ting,
tekst og billede – hos Mogren, Roslund, Sundnér og Wienberg kaldet triangulering (Mogren,
Roslund, Sundnér & Wienberg 2009, 7). Det henviser ikke kun til kildernes mangfoldighed, men
også til, at kilderne kan forklare, komplementere og understøtte hinanden, og at vi kan opnå
større indsigt ved at anvende dem alle.
Alle de arkæologiske fund af sko og skodele fra København, som indgår i denne afhandling, er
fundet i en affaldskontekst. Dette gør det væsentligt at fremhæve disciplinen Garbage
Archaeology, som er det videnskabelige studie af affald og den måde, hvorpå det reflekterer
livsstilen hos en affaldsproducerende gruppe af mennesker (Rathje 1981; Rathje & Murphy
1992).34 Disciplinen blev introduceret i den akademiske verden i 1970´ernes USA i en tid, hvor
der kom fokus på jordens ressourcer og menneskets forbrug og affald. Selvom Garbage
Archaeology indledningsvist baserede sig på studier af nulevende interviewpersoner og deres
affald samt udgravninger af moderne lossepladser, så har disciplinen også vist sig anvendelig i
fortidige affaldskontekster uden kendte affaldsproducenter som en værdifuld kilde til
hverdagslivet, samfundets mangfoldighed, håndtering og kategorisering af urenlighed samt
konsumptionsstudier (Thompson 1979; Schiffer, Downing & McCarthy 1981; Kristeva 1982;
Hawkins & Muecke 2003; Wolfram 2003; Douglas 2006 (1966)). Definitionen på arkæologens
arbejde bør ifølge en af pionererne bag disciplinen Garbage Archaeology, William Rathje, være
fokus på interaktionen mellem materiel kultur og menneskets adfærd uden diskriminerende
hensyntagen til tid og sted (Rathje 1981, 52). Dette harmonerer med den historiske arkæologi
34

Affaldsarkæologi er den direkte oversættelse af den amerikanske term Garbage Archaeology, til tider forkortet
til Garbology.
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og den nyere tids arkæologiske tanke om også at være stemme for de dele af samfundet, der
ikke kommer tydeligt til udtryk i de skriftlige kilder og i billedkunsten. Vi kender hovedsagligt til
fortidens magthaveres liv og levned på grund af en overvægt af beretninger og publiceringer af
og om overklassen. Forholdet mellem reel og ideel opførsel er også central i Garbage
Archaeology, eftersom studier af affald og interviews med de affaldsproducerende grupper
viser, at det vi siger, og det vi gør, ikke altid stemmer overens (Rathje & Murphy 1992; Bille &
Sørensen 2012, 15). Dette forhold er værd at bemærke i arbejdet med historisk arkæologi, hvor
eksempelvis skriftlige beretninger og kartografien ikke altid korrelerer med arkæologiske
observationer og fund.
Særligt udfordrende er Garbage Archaeology, når affaldet studeres uden kendt
affaldsproducent, men dette er et grundvilkår, som man oftest må arbejde med og forholde sig
til i arkæologiske studier. Affald stammende fra større affaldsdeponeringer og lossepladser er
velegnet genstandsmateriale i nærværende sammenhæng, fordi det kan repræsentere et
samfund bredt (såsom en hel by frem for en enkelt husstand), og det er en fordel for dette
studie, der ønsker at analysere fodtøjet fra den sammensatte befolkning i København.
De kasserede objekter fundet ved udgravningerne på Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og
Krøyers Plads er affald, der oprindeligt er indsamlet fra hele byen København, hvor høj som lav
boede blandt hinanden (Bech 1966, 10; Andersen 2012). Både kostbare og udtjente genstande
endte deres dage som affald, og denne brede samfundsmæssige repræsentativitet kan
frembringe ellers ukendte oplysninger om en ikke så synderlig fjern fortid. I analysen af det
fundne fodtøj lægges vægt på hverdagslivet og det i flere sammenhænge stadig ubeskrevne
blad om hverdagens fodtøj.
Endnu en styrke ved affald som materielt studieobjekt er, at det er genstande, der alle er
kasserede og dermed gået ud af cirkulation. Derfor er det er muligt at følge skoenes biografier
fra råmateriale og skabelsesmomentet over brug og vedligeholdelse til kassation og udsmid.
Den genstandsbiografiske tilgang har til tider resulteret i minutiøse beskrivelser af genstande
frem for at bidrage til en bedre og bredere indsigt i et fortidigt samfund (Burström 2014, 66f).
En genstandsbiografi kan handle om både selve genstanden og menneskene bag og om måden,
værdier bliver akkumuleret og transformeret på (Gosden & Marshall 1999, 169f, 172). For det
er muligt at opnå indsigt i forbrugsmønstre, produktion, samfundsnormer og sociale processer,
som tegner sig i genstandsbiografierne, og sammenligne disse på tværs af kulturer og tid, ved
at man udnytter det fulde potentiale og studerer alle livsfaserne for en genstand (Kopytoff 1986,
64ff; Gosden & Marshall 1999, 169; Burström 2014, 70).
Her er den genstandsbiografiske tilgang tænkt ind i selve registreringsprocessen, i den
indledende analyse af de fundne sko, og på den baggrund skitseres mere generelle biografier,
der har vist sig karakteristiske for de forskellige perioders skotyper. Dette bidrager dels til
kortlægning af, hvordan fodtøjet har udviklet sig, og dels til hvordan fodtøjet er blevet brugt og
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forbrugt. Skoen undergår ikke blot fysiske forandringer, men kan potentielt også få ny ejer
samtidig, med at dens betydning og funktion kontinuerligt ændres. Men biografien er ikke et
mål eller slutresultat i sig selv, men et grundlag, hvorfra nye spørgsmål og svar fremkommer,
såsom årsager til, at biografier ændrer mønster gennem tiden, og hvorfor og hvordan biografier
sameksisterer. Inden for den historiske arkæologi er det brugbart at studere fodtøjets
biografier, fordi det også kan udforskes kontekstuelt i relation til det samfund, som fodtøjet var
en del af, ved hjælp af skriftlige kilder og billedkunsten.
Produktionsmetoder, materialer, konstruktionsteknikker, brug, slitage, nedbrydning,
vedligeholdelse, reparation, transformation og re-design af sko, samt i hvilken tilstand skoen er
blevet kasseret, er alle iagttagelser, der er væsentlige for at kunne forstå de sociale perspektiver
og få fuldt udbytte af genstandsstudiet. Her inddrages den enkelte genstands biografi, men også
de overordnede processer, der adresserer de sociale interaktioner mellem ting og mennesker
over tid.
3.3.2 Klædedragt og eksperimentalarkæologi
Klædedragtsstudier for middelalder og tidlig moderne tid inddrages, da fodtøjet i denne
afhandling opfattes som en integreret del af beklædningen og et menneskes selviscenesættelse.
Alt for ofte ses fodtøj tolket og formidlet isoleret fra klædedragten – og vice versa – selvom de
oprindeligt har udgjort et samlet hele.
Via samarbejder gennem Center for Tekstilforsknings forskningsprogrammer er studier af mode
og klædedragt forsøgt integreret og debatteret i relation til de arkæologiske fund af sko. Med
det toårige forskningsprogram Costume, Clothing, Consumption and Culture samledes
internationale forskere fra arkæologi, modehistorie, økonomihistorie og kunsthistorie i
workshops og seminarer som The Materiality of Clothing - under the surface, hvor kildernes
udsagn om klædedragt, materialer og genstandenes taktile egenskaber blev debatteret. Hertil
kommer det igangværende europæiske forskningssamarbejde Fashion Cultures and the Making
of Europe: identities, differences and common heritage.
Netop de arkæologiske funds taktile egenskaber og studiet af konstruktionen og brugen af
fodtøj tages et skridt videre i et eksperimentalarkæologisk forsøg foretaget på
Middelaldercenteret på Falster, hvor brugen og holdbarhed af middelalderlige skotyper blev
testet i praksis med henblik på at få bedre indsigt i valg og behov-dikotomien, og hvorfor
fodtøjets konstruktion ændrer sig kraftigt i overgangen fra middelalderens slutning til tidlig
moderne tid.35 Eksperimentet er omtalt i afsnit 9.3.2.
Ligeledes blev håndskomager Kenneth Elsgaard præsenteret for 1600-tallets arkæologisk
fundne sko for at give sit blik på fodtøjet ud fra et håndværksperspektiv for derefter at
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Se bilag 9 med rapport fra forsøg på Middelaldercenteret Falster.
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efterprøve 1600-tallets teknikker og konstruktionsmetoder og få større indsigt i
håndværksprocesser, tidsforbrug og ressourcebrug (se afsnit 9.2.3).
På denne vis vil studier af klædedragt (i kombinationen af fodtøj og tøj) samt
eksperimentalarkæologiske tilgange bidrage til afdækning af problemformuleringens spørgsmål
om de funktionelle, håndværksmæssige og modemæssige aspekter og bidrage til diskussionen
af, hvordan hverdagsfodtøj blev brugt og udviklede sig.
3.3.3 Naturvidenskab
Fodtøj betragtes af nogle mennesker som et ekstra lag hud, og med fodtøjets tætte relation til
og påvirkning af foden og menneskekroppen (eksempelvis gangart) er inddragelse af biologiske
studier af fødder og viden om kroppens anatomi nærliggende såvel som givende.
Observationer og resultater fra tidligere samarbejde med biologisk antropolog Pia Bennike og
læge og professor Finn Bojsen-Møller ved Panum Instituttet, Københavns Universitet samt nyt
samarbejde med ortopædiskomager Jan Dahlstrøm ved Sahva inddrages i projektet her i studiet
af foddefekter og deres spor afsat i det arkæologiske fodtøj. Dette bidrager til en kortlægning
af udviklingen og hyppigheden af forekomsten af foddefekter gennem 500 års skohistorie ud
fra de arkæologisk fundne sko (se afsnit 9.4.2).
Også osteolog og arkæolog Jacob Mosekilde ved Københavns Museum har med udgangspunkt
i forskningsresultaterne af dette studie af de arkæologiske sko iagttaget defekter på fodknogler
fra skeletter stammende fra årtierne omkring år 1700, der er forårsaget af udefrakommende
fysisk påvirkning – sko (se afsnit 9.4.2).
Lige såvel som foden påvirkes af skoen, så påvirkes skoen også direkte af foden. Ikke mindst af
menneskets valg af materialer til at fremstille skoen af. I forsøget på at forstå disse valg vil også
selve dyret, der har lagt skind til fodtøjet, blive undersøgt. Med mikroskop blev skindets
morfologiske strukturer iagttaget, såsom hårsække, med henblik på artsidentifikation og de
fysiske egenskaber (se afsnit 9.1.2). 36 37 Dette med tak til konservatorerne Julie Kofoed ved
Københavns Museum og Anne Lisbeth Schmidt ved Nationalmuseet samt det UK-baserede
netværk Archaeological Leather Group, hvor metoden er praktiseret og testet, og hvor læderets
kvaliteter og natur sammenholdt med den kulturhistoriske brug og betydning til stadighed
udforskes (Harris & Veldmeijer, 2014; Harris & Piquette 2015). 38 Den naturvidenskabelige
tilgang vil her især bidrage til de funktionelle og teknologiske aspekter af fodtøjets brug og
udvikling samt give mulighed for at analysere og tydeliggøre relationen mellem krop og objekt.
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På engelsk kendt som leather grain surface morphology.
Se bilag 5 for referencesamling til artsidentifikation via hårsække.
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Archaeological Leather Group hjemmeside http://www.archleathgrp.org.uk/
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4. Mellem menneske og ting
Ofte er fodtøj blevet analyseret i isolation inden for de enkelte og særlige typer af sko, og som
konsekvens stammer den akkvirerede empiri ofte fra en snæver tidsramme inden for den
enkelte periode. Det betyder, at der er opbygget grundig, væsentlig viden inden for de
respektive årtier, men det har medført, at man har overset de perspektiver, der ligger i at
studere de bredere tidsmæssige rammer og de enkelte overgangsfaser og dermed forstå,
hvorfor det ene fører til det andet. Her ønsker jeg dels at forstå fodtøjets udvikling på tværs af
perioderne og dels bygge bro mellem århundrederne for at få bedre indsigt i, hvorfor netop den
udvikling fandt sted. Billedligt talt er det et ønske om gå fra at studere fodtøjshistorien i
separate, smalle tidssøjler til at studere fodtøjshistorien som et ubrudt forløb, hvor det nye er
en reaktion på det foregående og derfor med fordel kan studeres i sammenhæng.
Samtidig har det inden for Fashion Studies været normen at studere sko ud fra ét sted i skoens
livshistorie, nemlig den færdigfremstillede men ubrugte sko (det vil sige skoen som en vare og
designobjekt), og man har afskåret sig fra at udforske de muligheder, der ligger i selve brugen
og forbruget af sko, i de transformative egenskaber og i den fysiske interaktion menneske og
sko imellem (Harte 2010). Arkæologiens tidligere fokus på sko som middel til typologisk datering
har ligeledes taget opmærksomheden fra sko som et hverdagsobjekt, der er frembragt, brugt
og vedligeholdt af mennesker, for hvem de har haft stor social betydning. Her søges et
perspektiv, der forbinder menneske og ting, men som også kan løfte sig ud over det enkelte
menneske og tingen mod et mere panoramisk vue på tværs af tid.
Artefakt har sin oprindelse fra latin arte factum, som kan oversættes til frembragt ved kunst. 39
I betydningen ligger, at der er tale om et objekt, en ting, en genstand, et bearbejdet materiale,
der er frembragt af menneskehånd som en bevidst handling. Mødet mellem det stoflige og
mennesket selv finder vi i begrebet materiel kultur, der omfatter både den konkrete, fysisk
håndgribelige verden og den abstrakte, mentale verden (Glassie 1999, 41; Roslund 2005, 1).
Traditionelt defineres materiel kultur som ting, der kan karakteriseres ved tre egenskaber: form,
funktion og betydning, men her tænkes materiel kultur i bredere forstand, hvor også krop og
rum som processuelle, relationelle og performative aktører er indlejret (Stoklund 2003, 17;
Damsholt & Simonsen 2009, 14f). Grundlæggende beskæftiger humanvidenskaberne sig med
mennesket som et tænkende, følende, handlende og kommunikerende væsen og produkterne
af disse tanker, handlinger og kommunikationer, men i den arkæologiske praksis står vi ofte kun
med produkterne tilbage - eller rettere fragmenter heraf - hvorfor arkæologens opgave kan
bestå i at konstruere mulige mønstre ud fra fragmenterne og derefter prøve at give mening til
handlingerne bag disse mønstre (Cochran & Beaudry 2010, 200; Collin & Køppe 2012, 10).
Én tilgang er at angribe materialet gennem systematisk indsamling og naturvidenskabelige
metoder i et forsøg på at få indblik i funktion og teknologi. En anden tilgang henter inspiration
39
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fra social- og humanvidenskaberne, hvori man søger bagvedliggende tankesæt og strukturer. I
spørgsmålene om, hvordan og hvorfor fodtøjet udviklede sig, som det gjorde i København, er
der tale om en kombination af de to tilgange i et forsøg på at forstå menneskets omgang med
ting og tingenes rolle i det sociale liv. Ting er tæt knyttet til menneskers sansning og erfaring.
Det giver mening at nærme sig dette tankesæt her, hvor hverdagens nære liv studeres ud fra
sko, som fysisk er i tæt kontakt med menneskets krop og dermed er del af kroppens teknologi
og de sociale og kulturelle praksisser, der indskrives i kroppen (Bourdieu 1997; Mauss 2006;
Zahavi 2012, 127ff; Sjørslev 2013, 34).
Kroppen er en biologisk størrelse, som udgør et individ med en bevidsthed om sig selv, som
denne bruger til at kommunikere med omverdenen via sprog, tegn og de ting, vi tager på
kroppen. Som Inger Sjørslev beskriver det: ”Ikke bare har vi tingene omkring os, vi har dem på
os, klæder os i dem, udstrækker vore kroppe med dem, og de blander sig med kroppene”
(Sjørslev 2013, 39). Sko er ofte fremstillet af et meget mere stift materiale end resten af vores
beklædningsgenstande, og denne struktur bevirker, at de er modstandsdygtige objekter, som
så at sige kan skubbe igen. ”If the foot shapes the shoe, then it is equally true that shoes shape
the feet” (Sampson 2016, 139). Denne fysiske relation og gensidige påvirkning har Ellen
Sampson for nyligt udforsket i sit projekt Worn: The Self and the Garment, hvor hun fremhæver
vores forhold til og tilknytning til sko som hverdagsobjekt og den kropslige oplevelse, det er at
bære sko (Sampson 2016). Sampson trækker på antropologiske, psykoanalytiske og
fænomenologiske perspektiver på denne binding mellem menneske og fodtøj, og hvordan det
at bære og slide fodtøjet i sig selv skaber en forbindelse. Hun betoner det som et intimt og taktilt
forhold, hvor brugen ikke bare bliver en registrering af personens gøren, men skoen også bliver
til en forlængelse af mennesket i en cyklus af valg og processer, hvor sko anskaffes, bruges,
vedligeholdes, repareres og kasseres (Sampson 2016, 15).
Dette perspektiv lægger sig tæt op ad Ian Hodders Entanglement Theory, hvor mennesker er
afhængige af ting, ting er afhængige af andre ting (eksempelvis i fremstillingsprocessen), ting er
afhængige af mennesker (for at blive skabt og vedligeholdt), hvorved den gensidige påvirkning
udvikler sig kontinuerligt i et selvforstærkende mønster af afhængighed (Hodder 2011a; 2011b;
2012; 2014). Man kan sige, at mennesker er afhængige af ting som teknologier, som redskaber
til overlevelse og til at fremme sociale relationer, og dette komplekse netværk kræver
kontinuerlig social, teknisk og økonomisk vedligeholdelse (Hodder 2011b, 175; 2014, 19).
Man kan anskue relationen mellem materiel kultur og menneske på mange måder, og
diskussionen af disse perspektiver har fyldt meget i teoretiske diskurser i arkæologien og
antropologien især siden 1980´erne (Appadurai 1986, Schiffer 1999, Woodward 2007, Miller
2010). Entanglement Theory kan ses som en viderebygning på symmetrisk arkæologi og aktørnetværksteorien, hvor en opløsning af subjekt-objekt-dualismen erstattes af menneskelige og
ikke-menneskelige aktører, der er i relation til og afhængige af hinanden, og som former
hinanden i en konstant transformationsproces (Latour 2005; Olsen 2006, 17; Witmore 2007;
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Bille & Sørensen 2012, 59). Hertil kommer chaîne opératoire med fokus på processer fra
råmateriale til færdigt produkt, men for at forstå de bagvedliggende mekanismer i hvordan og
hvorfor en ting forandres med tiden, kræves også opmærksomhed på tingenes efterfølgende
brug, vedligehold, reparation og kassering (Leroi-Gourhan 1943; Schiffer 1971; Lemonnier 1993;
Skibo & Schiffer 2008, 10; Hodder 2012, 1f, 13). Ting er ikke stabile eller fikserede, og det er ikke
kun menneskets opfattelse og brug af tingen, som kan variere fra tid og sted, men også
genstanden selv, der fysisk forandrer sig og er flygtig, foranderlig og forgængelig, hvilket
påvirker, hvordan mennesket opfatter og anvender tingen. I en sådan genstandsbiografisk
gennemgang er det væsentligt også at fremhæve de grundvilkår, som de lokale forhold gav
fodtøjet og tage udgangspunkt i formationsprocessen der (Thomas 1991; Skibo & Schiffer 2008,
7; Naguib & Rogan 2011).
Baggrunden for formuleringen af Human-Thing Entanglement-modellen beskriver Hodder som:
”I do see a need to be able to build a general theory – a unified theory that deals both with
Deetz´s (1977) ´small things forgotten´and the large-scale and long-term processes (…)” (Hodder
2011b, 175). Her kan hverdagsskoene jævnføres med ”de små glemte ting”, men også jævnføres
med langperspektivet og den store skala i form af udviklingen af fodtøjet gennem århundreder.
Skoene er materielle mikrohistorier bragt ind i en større sammenhæng og fortælling, og
Entanglement Theory anvendes til at spore de komplekse relationer og forsøge at forstå
langtidsforandringerne. Samtidig anvendes tilgangen som en ramme, der kan favne både den
materielle kultur, de valgte og meget forskelligartede aspekter og de tværfaglige metoder, der
har rødder i forskellige videnskabstraditioner. Denne afhandling har ikke til formål at centrere
sit fokus på det teoretiske, men inddrager en teoretisk vinkel for at indramme præmisset om at
anskue klædedragt (specifikt sko), mennesket, miljø, håndværk, teknologi, forbrug, mode og
identitet som sammenvævede fænomener. Derfor kan sko dybest set ikke adskilles fra
mennesket og konteksten på en meningsgivende måde i forståelsen af fodtøjets udvikling i
København.
Jeg betragter derfor entanglement som et særligt nyttigt perspektiv, idet heri samles den
genstandsbiografiske analyse og de relationelle påvirkninger og udvekslinger menneske og ting
imellem i et langtidsperspektiv. Her placeres det fundne fodtøj i et perspektiv, der tager
udgangspunkt i dets fysiske materiale, og som inkluderer mennesket bag skoene som både
skaber og bruger samt det miljø og samfund, hvori historien udspiller og udvikler sig - som en
entitet.
På de følgende sider vil skoene blive præsenteret og analyseret med dette entanglet perspektiv
som bagvedliggende tankesæt, og en vurdering af perspektivet vil blive inddraget i den senere
diskussion.
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Sammenfatning Del I
Dette erhvervs-ph.d.-projekt er et samarbejde mellem Københavns Museum, Københavns
Universitet, Saxo-instituttet og Center for Tekstilforskning. Den empiriske basisdata omfatter
sko fra Københavns Museums arkæologiske udgravninger (Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og
Krøyers Plads). Tilsammen dækker de perioden 1300-1800 og har et stort antal fund af
velbevarede sko og skodele, der udgør 7.205 fragmenter fordelt på i alt 1.150 genstandsnumre.
Det københavnske fodtøj er her case for studiet af, hvilke funktionelle, håndværks- og
modemæssige omstændigheder, der har været til stede som grundlag for, hvordan
hverdagsfodtøj blev brugt og udviklede sig. Fundene gennemgår en genstandsbiografisk
analyse, og komparative skosamlinger fra museer i ind- og udland inddrages, ligesom
tværfaglige metoder åbner for et bredere og nuanceret perspektiv på de københavnske sko.
Sko blev opfundet for at beskytte mennesket og sikre mobilitet og overlevelse, men sko blev
også et socialt signal i en visuel kommunikation med omverden. Trods objektets væsentlighed
har de jordfundne sko i Danmark ikke modtaget stor opmærksomhed. Dette kan skyldes få
økonomiske ressourcer til bevaring af organisk materiale, mangel på kundskaber inden for feltet
og manglende tradition for at bedrive nyere tids arkæologi. Forskningshistorisk er studiet af sko
præget af to retninger 1) den typologiserende, tekniske og beskrivende og 2) den
kontekstualiserende, hvor fodtøj sættes ind i større kulturhistoriske sammenhænge. De to
traditioner vil i dette projekt blive kombineret. Entanglement Theory danner den teoretiske
ramme for studiet, der favner den komplekse relation mellem menneske og ting i et
udviklingsperspektiv.
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DEL II PRÆSENTATION

”Generationer kommer och går bokstavligt talat.
Men ett och annat par skor bliver kvar för eftervärlden att tolka och begrunda.
Så kan skornas kulturhistoria också säga något om historiska skeenden
i det stora såväl som i det lilla.”
Meurling 2013, 19
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5. På fod med skoen
Formålet med dette kapitel er dels at præsentere de overordnede og grundlæggende rammer for
det fodtøj, der her studeres, samt præsentere de faktiske fund.
Først skitseres den urbane scene, København, som det fundne fodtøj var en del af. Derpå følger en
introduktion til skomagerhåndværket og de mere tekniske sider af skofremstillingen - herunder
skoterminologien. Med det tekniske på plads gives et vue over hverdagsfodtøjets og -klædedragtens
udvikling i Danmark for derefter at fokusere på de konkrete udgravninger i København, hvorfra
skofundene, der danner basis for denne afhandling, stammer.

6. København i middelalderen og tidlig moderne tid
I dette afsnit tegnes et kortfattet portræt af den by, hvis stræder og torve de fundne sko engang
betrådte. Hvilken type by var København? Hvad udviklede den sig fra og til?
Den første kendte bebyggelse går ifølge de arkæologiske vidnesbyrd tilbage til 1000-tallet, men om
den allerede da havde decideret bymæssig karakter, kan vi foreløbigt kun gisne om (Dahlström
2013, 141f). Engang i 1160´erne overdrog Valdemar den Store København til Biskop Absalon af
Roskilde (Olrik & Ræder 1931, 458; Nielsen 1877, 26). Absalon og hans efterfølgere iværksatte i
1200-tallet byggeri af flere gejstlige institutioner og en befæstning, som kom til at omgive det
område, der i dag betegnes indre by. Byen husede omkring år 1377 ca. 2.100 indbyggere (Riis 1994,
74).
Porte ledte folk fra oplandet ind til byen via hovedindfaldsvejene fra vest, nord og øst, og mod syd
lå den vigtigste ”port”, havnen, der blev Københavns helt store aktiv.
I 1416 blev besiddelsen af København tilkendt Erik af Pommern, og med erhvervelsen af byen kunne
kongen få kontrol over de vigtigste handelspladser og derigennem del i toldindtægterne i Øresund
(Riis 1994, 74; Christensen 2004, 31f).
I 1440´erne omtales byen for første gang som Danmarks hovedstad, og etableringen af universitetet
i 1479 bidrog yderligere til Københavns særstilling blandt de danske byer. Forudsætningerne for at
København blev hovedstad, og faktorer som bidrog til byens velstand, var først og fremmest dens
deltagelse i fiskeriet, den gode havn ved en af Nordeuropas vigtigste søhandelsveje, og at rigets
centrale finansforvaltning blev placeret i København (Riis 1994, 77). Vigtigt var det også, at flåden
blev udbygget og under Christian III fik permanent hovedbase i København. Byen fik løbende
institutioner, der tjente til flådens udrustning, især i 1600-tallet, og mange manufakturer blev anlagt
i København med henblik på øget selvforsyning, specielt inden for tekstilproduktion (Lind 1996, 55;
Petersen 2005, 349). I 1600- og 1700-tallet blev der endnu en gang taget merkantilistiske initiativer
i form af handelskompagnier og langdistancehandel, der også var til gavn for København (Krieger
1996).
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I midten af 1600-tallet var København med sine 41.000 indbyggere den største by i Danmark
(Pedersen 2013, 59).40 Efter pesten i 1711 var indbyggertallet ca. 44.000, men allerede i 1730´erne
var det steget til ca. 76.000, og ved århundredets slutning nærmede byen sig 100.000 indbyggere
eksklusive gæster og hoffolk (Bech 1966, 6; Pedersen 2013, 59). Det var ikke kun folketallet, der
voksede, men også byen, der fysisk ekspanderede fra middelalderen og frem ud i kyst- og
holmeområderne ved opfyldning (Hilden 1973; Mikkelsen 1991; Eriksen 1996; El-Sharnouby & HøstMadsen 2008, 147f). Københavns stærke vækst under Christian IV’s regeringstid gjorde det
nødvendigt at udvide byen. Nord for den middelalderlige by blev Nyboder opført til flådens folk, og
en ny, større befæstning tog form i området her, og mod øst gjorde anlæggelsen af Christianshavn
plads til nye købmandsgårde. Med anlæggelsen af Frederiksstaden i midten af 1700-tallet fik
København også et moderne og repræsentativt kvarter med storslåede palæer (Schou-Christensen
1966, 37ff). Afstanden mellem høj og lav i samfundet var stor, men folk af forskellig social baggrund
boede, levede eller færdedes nødvendigvis side om side historien igennem i en by, der voksede fra
beskeden handelsplads til Danmarks politiske, økonomiske og kulturelle centrum (Lind 1996, 63f;
Kjær 2008, 95ff).

7. Skomagerhåndværket - kunsten at skabe en sko
Skomagere tilhører et af verdens ældste håndværk. I de tidligste tider var det formentlig én person
i den enkelte familie eller gruppe, der med særligt håndelag kunne lave fodtøj, og som fremstillede
til de øvrige medlemmer (Vass og Molnár 2000, 118). Som det kendes fra nutidige stammesamfund,
kan denne kyndige være assisteret af en eller flere yngre personer, og viden er således overført til
nye generationer (Swann 2003, 3). Efterhånden som samfundene voksede, udvikledes en
arbejdsdeling, hvor man specialiseredes i de enkelte typer af håndværk, men det er formentlig først
ved byernes fremkomst, at man havde håndværkere, der i hvert fald i perioder levede af at sælge
deres produkter.
De ældste spor af skomagere stammer fra et vægmaleri i Rakh-Mi-Ras grav i Theben, der dateres til
ca. 2000 f.Kr. Det forestiller et sandalmagerværksted (Goubitz, Driel-Murray & Groenman-van
Waateringe 2001, 103). Arbejdet er klart opdelt mellem de afbildede personer på værkstedet: en
klargør læderet, en udskærer sålen, en perforerer sålen, hvor remmene skal sidde, og en trækker
remmene igennem sålen. Dermed er vægmaleriet også en illustration af processen bag
fremstillingen af datidens egyptiske sandaler.
Også i det gamle Grækenland blev håndværket specialiseret som led i bydannelserne, og på en
amfora fra 500-tallet skildres værkstedets aktører i en opdelt arbejdsproces, hvor måltagning af
kundens fødder og skæring af læderet er mesters ansvar, mens lærlingen arbejder med sandalens
remme (Vass og Molnár 2000, 118). Pasformen på fodtøjet er af stor betydning for kundens
tilfredshed, og det er vigtigt, at skodelene bliver skåret, hvor skindtykkelsen er passende til formålet,
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Til sammenligning var Helsingør den næststørste by med omtrent 8.000 indbyggere (Riis 1994, 78).
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og ikke mindst for skomagerens egen skyld, så skindet bliver udnyttet med et minimum af spild
(Grew & de Neergaard 2006, 46f).
For Nordeuropas vedkommende formoder man, at skomageriet som specialiseret håndværk
begynder i det 7. århundrede, og efterhånden som byer udviklede sig, fik skomageren eget
værksted, eventuelt med tilknyttede, der stod for hver deres arbejdsområde og specifikke proces i
fremstillingen af skoene såsom måltagning, tilskæring og syning (Jäfvert 1937, 43; Swann 2003, 3).
Fra middelalderen og den tidlige renæssance kendes træsnit og malerier, som viser opdeling af
arbejdsområderne. Et glasmaleri fra 1583 fra skomagernes lavshus i Odense viser, at
skomagermesteren står ved bordet og skærer læderet ud, mens lærlingen og svenden sidder på
trebenede stole og er i færd med hver deres del af arbejdsprocessen (Fig. 14) (Andersen, Hvass &
Grønnegaard 2010, 22).

Fig. 14 Glasmaleri fra 1583 viser skomagermester Jens Pedersens værksted i Odense. Mester ses ved bordet i
midten i færd med at skære læder med månekniv og i forgrunden en svend og en lærling med spanderem omkring
foden, der fastholder sko og læst under arbejdet. Foto: Odense Bys Museer
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Der ses også eksempler på de skomagere, der arbejdede alene og selv stod for hele processen i
skofremstillingen, lige fra garvning af råhuder, farvning af skind, tilskæring af læster, konstruering
af selve skoen frem til salget af slutproduktet (Fig. 15) (Sørensen 1927, 4). Det er først i løbet af
senmiddelalderen, at disse håndteringer udskilles og etableres som selvstændige håndværksfag ved
siden af skomagerfaget (Ljungstrøm 1982, 19). Garvere, galoche- og læstemagere etableres som
særegne håndværksfag, mens skomagerfaget selv blev opdelt i skomagere og skolappere (det vil
sige reparatører) (Jävfert 1938, 96). Fra 1740 blev børneskomagerne udskilt, og ofte kunne
skomagere også være udskilt i dameskomager og støvlemager på grund af de forskellige teknikker,
det krævede (Riello 2006, 35). Dette var et storbyfænomen, og det forhindrede ikke skomagere i at
fremstille samtlige skotyper, hvis de ønskede det. I Denis Diderots encyklopædi over håndværk fra
1751-1757 ses kobberstikket ”Cordonnier et Bottier” (Skomager og støvlemager), der viser et
værksted, hvor der ikke blot fremstilles sko og støvler, men også dametøfler og børnesko (Fig. 16)
(Gillespie 1993, 442). Denne brede vifte af fodtøj udføres af kun tre personer: mester, svend og
lærling. Mester tager mål af kundens fod, svend og lærling syr og tilpasser en støvle til læsten.

Fig. 15 En ud af talrige fremstillinger af den enlige skomager i sit værksted. Skomageren er i færd med at sy en sko
sammen med dobbelttråd. Under vinduet ses værktøj såsom knive, syl, nål og tråd og på gulvet sko, fraskær, læster
og trækar med læder lagt i blød. Hans Vogel, 1555. Illustration: Die Hausbücher der Nürnberger
Zwölfbrüderstiftungen, Amb. 317b.2° Folio 6 verso (Mendel II)
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Fig. 16 Sko- og støvlemagerværksted illustreret af Denis Diderot, 1751-1757. I vinduesåbningen og i værkstedet ses
sko (til både børn og voksne), tøfler og støvler. Yderst til venstre i billedet anes en skolapper bag sin simple
gadebod. Illustration: http://www. gettyimages.ca/detail/news-photo/plate-showing-shoemaker-workshop-andtools-engraving-from-news-photo/142084063

Skomagerne var et talstærkt købstadshåndværk, og der var skomagerlav i næsten alle købstæder.
Fra senmiddelalderen er lavsskråer bevaret, og heri beskrives forhold omkring en lavsbroders
sygdom/død samt retningslinjer for sammenkomster, drikkegilder og ritualer. Fra starten af 1500tallet ændrede skråerne karakter og behandlede nu erhvervsregulerende emner såsom
markedsregler, priser, lønninger, uddannelse og arbejdsfordeling i de forskellige fag (Jacobsen 1995,
166f; Vass & Molnár 2000, 120f). Ifølge skomagerlavets bestemmelser måtte ingen fremstille sko til
hverken sig selv eller andre, med mindre man var udlært skomager inden for lavet (Heeland 1926,
108). Tvister førtes mellem skomagere og skoflikkere på grund af uoverensstemmelse omkring
skoflikkeres ret/ikke ret til at fremstille sko, som kunne sælges på markeder, samt sælge sko i partier
(Jävfert 1938, 108). Derudover led skomagerhåndværket under smudskonkurrence fra folk uden
den rette uddannelse (Heeland 1926, 47; Andersen, Hvass & Grønnegaard 2010, 20). I 1731 kunne
oldermanden for Københavns skomagerlav afsløre, at der var omtrent lige så mange ulovlige
skomagere uden for faget, som der medlemmer inden for. Denne udvikling skyldtes, at der i 1713
var kommet kongelig bevilling på de såkaldte frimestre, som var skomagermestre, der ikke skulle
stå til regnskab for lavets forordninger om kvalitet og pris (Heeland 1926, 49).
I begyndelsen af 1800-tallet var der fortsat flere håndværkere på landet, som konkurrerede med
lavshåndværkerne. Samtidig ønskede staten at begrænse lavenes magt. Det førte i 1862 til
ophævelse af lavenes privilegier og indførelse af næringsfrihed, som satte traditionelle håndværk
som skomagerne under pres. Håndværkets vilkår forringes yderligere med en begyndende
industrialisering. I 1874 etableredes den første danske skomagerfabrik i København, og den
industrielle fremstilling af fodtøj slår gradvist igennem, hvilket betyder, at skomagerne ikke længere
kunne følge med i produktivitet og pris (Sørensen 1927, 10; Ljungstrøm 1982). De få
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håndskomagere, der overlevede denne udvikling, gik over til at fremstille specialkonstruerede
ortopædsko samt udføre reparationer af sko (Jørgensen & Borg 1956, 9f; Schanz 2010, 7). I 2010
måtte skomageruddannelsen lukke på grund af manglende efterspørgsel på håndsyede sko, og
dermed er det ikke længere muligt at uddanne sig til skomager i Danmark.
I kapitlet om håndværk og handel (DEL IV) vil forholdene for skomagerne i København og deres og
de tekniske relationer til fodtøjets udvikling blive gennemgået og analyseret.

7.1 Skoterminologi og -typologi
Terminologi for sko kan være kompliceret. Skomagere har ikke altid brugt de samme termer for
skoens bestanddele. Termerne kan variere fra region til region, og ligesom man ikke kan overføre
alle skotermerne fra nutidens sko til forhistoriske sko, så kan man eksempelvis heller ikke bruge alle
termer fra middelaldersko til at beskrive en 1700-talssko. Dels fordi en bestemt skodel ikke
nødvendigvis er et gennemgående træk på tværs af århundreder, og dels fordi samme term kan
betyde noget forskelligt afhængig af perioden (Swann 1987, 47; Goubitz, Driel-Murray & Groenmanvan Waateringe 2001, 9ff). Denne kompleksitet er også gældende sprogene imellem. Erfaringen fra
internationale forskningsnetværk har vist, at den engelske materialeterm skin ikke defineres og i
praksis anvendes på samme måde som det tilsvarende danske ord skind, ligesom den engelske
skoterm rand ikke nødvendigvis refererer til den samme teknik i skoens konstruktion, der ligger til
grund for det danske ord rand, trods ordenes åbenlyse ligheder. Endnu en udfordring her er det
lange tidsspand, som terminologien i bedste fald skal dække, især fordi denne periode rummer
markante teknologiske innovationer samt fundamentale ændringer i skoens design og konstruktion.
Dertil kommer, at de yngste arkæologiske sko her strækker sig over flere faggruppers terminologiske
traditioner (arkæologer, etnologer, historikere, skomagere og skodesignere), som kan have
forskellige termer for samme skodel eller skotype (Volken 2014, 11).
Den danske terminologi for sko fra den tidlig moderne tid er ikke enslydende. For
middelalderskoenes vedkommende findes en mere velkendt og alment accepteret nomenklatur på
dansk, som på grund af middelalderskoens forholdsvis få bestanddele også er mere simpel end de
efterfølgende perioders sko (Gestsson 1982). Forskellen skyldes formodentlig, at der er tradition
for, at arkæologisk fundne sko fra middelalderen er blevet behandlet på studiet for
middelalderarkæologi, og derfor anvendes terminologien i vidt omfang også i praksis på
arkæologiske museer i Danmark. Til gengæld er der ikke lang tradition for indsamling og behandling
af arkæologiske genstande fra tidlig moderne tid i Danmark, så der er endnu ikke fastsat danske
termer for skoens bestanddele, når det kommer til arkæologisk fundne sko fra tidlig moderne tid.
Man kunne argumentere for udelukkende at konstruere en terminologi ud fra de oprindelige,
skriftlige kilder, men dette er langt fra uproblematisk, for der vil være uoverensstemmelser kilderne
imellem, fordi man i samtiden ikke valgte ord ud fra en stram ensretning. Valget var derimod
personafhængig, og det vil i dag være noget nær umuligt præcist at demaskere, hvad der konkret
blev forstået ved termen. Derudover viser erfaringen, at kun få fagpersoner i dag vil kunne forstå
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den oprindelige term, fordi de i forvejen anvendte termer kan være væsensforskellige fra de termer,
man benyttede i samtiden.
For at udarbejde en dansk skoterminologi for 1600- og 1700-talsskoene til nærværende studie blev
udgangspunktet ordbogen The Complete Footwear Dictionary af William A. Rossi (Rossi 2000),
hvorefter de samme termer søgtes i det ældre, danske værk Ordbog for Skotøjsindustrien. EngelskSvensk-Dansk-Norsk og viceversa udgivet af aktieselskabet United Shoe Machinery Company tilbage
i 1914 (Aktieselskabet 1914). Da de danske skofabrikker kom til i anden halvdel af 1800-tallet,
fastsatte man termerne for datidens skotyper, og glædeligvis går mange af de termer, der bruges i
den danske skoindustri i dag, flere hundrede år tilbage. Flere termer er forbundet til det tyske sprog,
hvilket kan være affødt af de mange tyske skomagere, der har præget håndværket i Danmark, men
det er også et generelt træk for andre gamle håndværksfag. Denne ordbog er uundgåeligt også
præget af termer, der kobler sig til den industrielle fremstilling af sko, så for at holde fokus på
håndskomageriet blev Danmarks Skomuseum ved Københavns Skomagerlav taget med på råd med
hensyn til traditionelle termer for både skobestanddele såvel som arbejdsprocesser inden for
håndskomageri.
De her anvendte termer er ikke nødvendigvis de mest velkendte i alles øjne, og en fælles
nomenklatur på dansk samt diskussion heraf ønskes for at kunne fremme dialogen mellem
arkæologer, historikere, etnologer, konservatorer, skomagere og skodesignere og for lettere at
kunne sammenligne data via en standardiseret registrering af fodtøj på tværs af tid. Det ligger ikke
inden for denne afhandlings problemstilling at skabe en samlet norm for dansk skoterminologi og typologi,41 men det er et arbejde, som sideløbende er i gang, og som konkretiseres hen over de
kommende år i samarbejde med museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen ved Den Gamle
By i Aarhus, der står bag den digitale ordbog og termbase for historiske og nutidige begreber for
dragt og tekstil: textilnet.dk, samt forskningsnetværket The skin terminology project ved
terminologist Susanne Lervad fra Center for Tekstilforskning.
Imidlertid ses de termer, der anvendes i denne afhandling, på tegningerne i Fig. 17 og 18,
forestillende henholdsvis en vendsyet middelaldersko samt en randsyet sko og tøffel, der
repræsenterer de mest almindelige hovedtyper i 1600- og 1700-tallet. Nærmere beskrivelse af
skoens bestanddele og dens termer findes listet alfabetisk i ordforklaringen, hvor også anatomiske
termer i relation til fødder og gang indgår (Bilag 1).
Ordet fodtøj bliver ofte brugt som en fællesbetegnelse for det, der beklæder foden. 42 ICOM
(International Council of Museums) har med udarbejdelsen af standarder for museerne anerkendt
termen shoe/sko som fællesterm for hvilken som helst form for fodbeklædning: sandaler, støvler,
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Da formålet med denne afhandling ikke er en katalogisering af skoene fra København, vil der ikke foretages
yderligere fininddelinger af den eksisterende typologi.
42
Fodtøj stammer fra den amerikanske term ”footwear”, der blev brugt for første gang i 1880´erne.
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tøfler, træsko med videre (Swann 1987, 47). 43 Derfor anvendes her termerne sko eller fodtøj som
generelle fællesbetegnelser for fodbeklædning uanset type.44
For at kunne favne udviklingen i de fem århundreders sko vil det især være hovedtyperne, der her
fremhæves (Fig. 19). Typologi kan betegne dels en klassificering af genstande i en gruppe, og dels
er det en måde at oprette en typologisk serie til relativ datering (Gräslund 1996, 57). Typologi er så
at sige et instrument til at ordne kildematerialet ud fra ligheder og forskelle samt skelne mellem
dem over tid. For at kunne studere, hvordan fodtøj udvikler sig, så behøves veldaterede sko som
data.
Dateringen af skoene fra København er foretaget ud fra en samlet vurdering af den kontekstuelle,
stratigrafiske placering og datering ud fra andre fund fra samme lag eller anlæg såsom mønter,
kridtpiber eller keramik, sammenligning med komparative fund og tilsvarende typer, som kan være
dateret ved hjælp af stratigrafien, numismatikken, kunsthistorien, skriftlige kilder, sko fra skibsvrag
med kendt datering på, hvornår skibet sank, bevarede sko med kendt datering, fordi de har været
båret ved særlig lejlighed, naturvidenskabelige metoder, den stilmæssige karakteristisk (farve,
dekoration, form), snitmønstre og den tekniske fremstilling, kendetegn for anvendelse,
sammensætning eller bearbejdning af materiale, tilstedeværelse/fravær af specifikke tidstypiske
skodele.45
Følgende værker har været særligt anvendelige for arbejdet med dels terminologi, typeopdeling og
typologisk datering: Gestsson 1982 flg., Nomina rerum mediævalium Nomenklatur for genstande fra
nordisk middelalder, Hanne Dahlerup Koch, Læderfodtøjet fra 1300-tals voldstedet Boringholm
(1990), Grew & De Neergaard, Shoes and Pattens (2004), June Swann, History of Footwear in
Norway, Sweden and Finland (2001a), Goubitz, Driel-Murray & Groenman-van Waateringe, Stepping
through Time (2001) og Marquita Volkens Archaeological Footwear (2014).
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Sko er ligeledes termen for den lukkede sko.
Med hensyn til termerne for formen på skosnuden, pløskanten, remmen med mere benytter jeg June Swanns
geometriske system såsom: spids, oval, rund og firkantet (Swann 2001a).
45
Som konkret eksempel kan nævnes Søborg Bygrav, hvor fragmenter fra en barnesko først blev ud fra form løseligt
typologisk dateret til et sted i perioden 1200-1400 (kun hælpartiet var bevaret, hvorfor en snævrere typologisk
datering ikke var mulig), og derefter viste en C14-datering af samme fund at pege på perioden 1290-1399
(Grønnegaard & Langsted 2013).
44
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Fig. 17 Termer for vendsyet middelaldersko/-støvle

Fig. 18 Termer for randsyet sko og tøffel (her 1600-/1700-tal) samt tværsnit af lagdeling af såler
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Fodtøj/sko
(Lukket)
Sko
Snøresko

Tøffel

Remsko

Træsko

Patine og trætøffel

Støvle
Ankelstøvle

Knæstøvle

Fig. 19 Diagram over hovedtyper af fodtøj, som dette projekt berører.

7.2 Fremstilling af fodtøj – to basale teknikker
Når man beskæftiger sig med sko fra middelalder og tidlig moderne tid, er der to primære
konstruktionsteknikker, som gør sig gældende for langt størsteparten af skoene. Vendsyede sko og
randsyede sko.
Vendsyede sko er karakteristiske for middelalderen og kunne i sin simpleste form bestå af kun to
dele: En sål og et overlæder – som kunne forbindes via et tredje stykke: en bes. Overlæderet kunne
være delt op i et hovedstykke og sidestykke/eller kiler, som var syet sammen med spandesøm, hvis
huller var boret for med syl ligesom ved andre sømtyper, men navnet bag teknikken stammer fra
sammensyningen af sål og overlæder, hvortil man benyttede vendsøm (Koch 1990, 16ff). Vendsøm
gik direkte gennem læderet og forbandt sål, bes og overlæder (såkaldt bunding), og denne
sammensyning af sål og overlæder foregik på en trælæst, hvor delene blev syet sammen med skoens
indersider/læderets bagside vendende udad. Når skoen var samlet, tog man den af læsten, og den
vendtes, så skoens yderside nu vendte udad, og vendsyningen var skjult på den indvendige side af
skoen (Fig. 20).
Randsyning udvikler sig i løbet af 1500-tallet, og blev den mest anvendte teknik til fremstilling af sko
fra 1600 og frem (Jävfert 1938, 120). Teknikken har sit navn efter den strimmel rand, som forbinder
overlæderet og sålerne hele kanten rundt. Randsyning vil sige, at den første syning forbinder
overlæder, rand og bindsål (den inderste sål), og den anden syning forbinder rand og ydersål (Fig.
20). En randsyet sko samles og bygges op udefra omkring læsten og skal ikke vendes, når læsten til
slut tages op. Samtidig giver teknikken mulighed for at tilføje og forbinde flere lag af såler (såsom
bindsål, mellemsål og ydersål) samt tilføje en hæl på skoen.
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Skomagerens fremstilling af en randsyet sko består af ti hovedarbejdsprocesser: 1) måltagning af
foden (hvis skoene skulle specialfremstilles til en specifik køber), 2) læstefremstilling/regulering af
læst, 3) tilskæring af læder, 4) nådling (sammensyning af overdelene), 5) bunding (bindsålen fæstnes
til læsten), 6) pinding (overlæderet fæstnes til læsten og bindsålen), 7) bindnejning (randen sys til
overlæderet og bindsålen), 8) afnejning (rand, evt. mellemsål og ydersål forbindes), 9)
hælepåsætning, 10) klargøring (polering med videre) (Vass & Molnár 2000, 134ff).
Konstruktionsteknikkerne og deres betydning i praksis vil blive nærmere behandlet i
analysekapitlerne DEL III Funktion og klima og DEL IV Håndværk og handel.

Fig. 20 Til venstre principtegning for vendsyning, hvor sål og overlæder syes sammen på vrangsiden, her med en
mellemliggende bes, og derefter vendes. Til højre princip for randsyning, hvor den første syning forbinder
overlæder, rand og bindsål og den anden syning rand og ydersål. Illustrationer: Goubitz, Driel-Murray & Groenmanvan Waateringe 2001, pp. 37, Fig. 5b og 5d

7.3 Klædedragt og fodtøj fra senmiddelalder og tidlig moderne tid i Danmark
I dragtpublikationer præsenteres klædedragt og fodtøj ofte for sig, som havde de ingen
sammenhæng. Dette fænomen skyldes til dels forskeres nicheområder (som sjældent rummer hele
silhuetten på én gang), de forskellige materialetyper, de fragmentariske omstændigheder for
dragtdelenes bevaring og kildernes begrænsninger. 46 Eksempelvis fremhæves fodtøj sjældent i
studiet af klædedragt ud fra billedkunsten (såsom kalkmalerier, portrætmalerier og epitafier), fordi
fodtøjet enten er gengivet utydeligt, ikke er synligt på de portrætmalerier, der kun afbilder den
øverste del af kroppen, eller fordi fodtøjet er skjult under en lang klædedragt. Dette gælder især for
kvindedragten, hvor skoene ofte er dækket af en gulvlang kjole.
Nærværende studie kan ikke undsige sig fra denne traditionelle opsplitning, når udgangspunktet
alene er det arkæologiske fodtøj, men dog anerkendes fodtøj og klædedragt som et hele og

46 En befolkningsgruppe, som ofte udelades af dragthistorien, er de dårligst stillede, der har gået i laser og pjalter, og

som måtte gå barfodet. Dette forhold studeres nærmere i DEL III Funktion og klima og DEL V Mode og iscenesættelse.
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præsenteres her sammen. I det følgende fokuseres på hverdagsdragten og overordnede tendenser
i tiden 1300-1800, men samtidig er hverdags- og stadsdragten tydeligt beslægtede, og stadsdragten
vil derfor ikke blive udeladt. 47
7.3.1 Kiler, knapper og snører – 1300-/1400-tallet
Fra bevarede middelalderdragter og kalkmalerier ved vi, at lange uldkjoler og hørsærke dominerede
til både mænd og kvinder, og forandringerne sås primært i detaljer som ærmernes længde og
halsudskæringens udformning (Köhler 1963,157ff; Fentz 1999, 154). 48 Endnu et fællestræk ved
mands- og kvindedragten i 1300-tallet var hætten med skulderslag, og den var ligesom
hverdagsfodtøjet kønsneutral i sin form og stil. Mandsdragten ændrede sig mere jævnligt, hvor
korte kjortler blev afløst af lange, der så igen blev afløst af en endnu kortere end den forrige
(Liebgott 1998, 179ff). Eksempelvis forsvandt de lange kjortler til mænd i midten af 1300-tallet, som
korstogsridderne ellers havde ladet sig inspirere af i Byzans, til fordel for en kort, stramtsiddende
vams (Fentz 1999, 160f). Alt imens blev kvinders kjortler i løbet af 1400-tallet længere og fik slæb
(Liebgott 1998, 182; Fentz 1999, 165; Boucher 2004, 191). Hoserne til mandsdragten blev syet
sammen til bukser, der kunne ende i en strop eller i en fod, så de sad stramt og afslørede kroppens
linjer. Mandens kofte var lukket fortil med knapper eller snører, ligesom skoene ofte var lukket med
knapper (knuder af læder), stropper eller snører enten i den ene side af skoen eller midt på vristen
(Fig. 21). Nogle sko kunne være prydet med mønstre eller broderier eller være betrukket med silke.

47 Dette indblik i klædedragtens og fodtøjets kronologiske udvikling er baseret på billedkunsten, skriftlige kilder,

bevarede dragter og fodtøj såvel som arkæologisk fundne fragmenter heraf.
48
De mest velkendte hverdagsdragter fra senmiddelalderen er de velbevarede dragter fra mænd, kvinder og børn fra
Herjolfnæs, Sydvestgrønland samt dragtdele på moselig såsom den hele mandsdragt fra Bocksten Mose i Halland.

70

Fig. 21 Nogle dragter var i middelalderen lukket fortil med snører, knapper, hægter og maller. Kalkmalerier fra
Tågerup Kirke og Vrangstrup Kirke fra sidst i 1400-tallet viser eksempler på dette. Især snører og knapper blev også
anvendt til at lukke skoene. Øverst til højre 1400-talssko med snørelukning fra Sudergade i Helsingør og nederst til
højre 1300-talssko med knapper (markeret med blå cirkler) fra Lille Kongensgade i København. Fotos og tegning:
www.kalkmalerier.dk; tegning af Freerk Oldenburger fra Andersen, Hvass & Grønnegaard 2010, pp. 29 og skofoto
Mia Toftdal

Overdragten af uld var tætsiddende på overkroppen med vidde fra livet og ned og kunne være i
stærke farver såsom gule, røde, brune og grønne nuancer. For at skabe vidde var der indsat kiler for,
bag og i siderne af livet (Oksen 2000, 5). Kilerne går vel at mærke igen i de vendsyede sko af læder,
hvor de indgår i overlæderet og er med til at give fleksibilitet i pasformen (Andersen 1953, 5). Hertil
kommer pløsen bag lukkeanordningen, der kunne være stor nok til at dække vristen af praktiske
årsager, men også at folde og bugte sig som dragtens stof og snit (Fig. 22).
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Fig. 22 Til venstre ses 1300-talsdragter fra Herjolfnæs. Kileformede stykker gav vidde fra livet og ned. I overlæderet
og skaftet til samtidens sko og støvler indgik også kiler, sidestykker og pløse, der kunne give vidde såvel som bedre
pasform. Her eksempler i form af snitmønstertegning af 1300-talssko fra Borringholm og 1300-talssko fra Helsingør.
Fotos og tegning: Dragter fra Fentz 1999, pp. 164; snitmønstertegning fra Koch 1990, pp. 282 og skofoto Freerk
Oldenburger

7.3.2 Spids, lang og smal – 1400-tallet
Gennem størstedelen af middelalderen havde skoene forskellige grader af oval eller spids snude.
Fra sidst i 1300-tallet og gennem 1400-tallet var de såkaldte snabelsko (også kaldet Crakow eller
Poulaine efter deres formodede ophav) med deres meget lange og spidse snuder umådelig
populære. De mindre velstillede måtte nøjes med en sko med en mere praktisk og moderat spids
snude. Patinerne (oversko med høj sål af træ og remme af læder) blev formet til at passe den
spidssnudede mode (Fig. 23). Den spidse snude var meget synlig i mandsdragten sammen med de
stramme hoser, men selvom kvinder også gik med snabelsko, var de mindre synlige under den
gulvlange kjole med slæb. Fornemme kvinder kunne kompensere ved at bære høje og koniske hatte.
Ikke så sjældent kædes det langstrakte og smalle ideal sammen med tidens gotiske arkitektur og de
lange, opadstræbende linjer (Leno 2010, 7; Pietsch 2010; 175). Fodtøjet var med til at betone den
samlede kropssilhuet som langstrakt og smal.
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Fig. 23 Kalkmaleri fra omkring 1464 i Roskilde Domkirke viser snabelsko i patiner med samme omrids. Til venstre
snabelsko og patine fra København udstillet på Nationalmuseet. Fotos: www.kalkmalerier.dk og skofotos af Vivi
Lena Andersen

7.3.3 Bredde, slidser og kontraster – 1500-tallet
I tiden op til reformationen kunne store forandringer i hele klædedragten iagttages. Herrerne bar
nu knæbukser (pludder- eller posebukser), der med tiden voksede i volumen med store mængder
stof, og herrens kjol (jakke) havde ligeså fyldige, brede ærmer (Fig. 24) (Broby-Johansen 2000, 140).
Hverdagsdragten til kvinder kunne bestå af trøje med vige ærmer og fyldigt skørt af uld samt
forklæde, og farverne var holdt i mørke nuancer. Dragten kunne være sort eventuelt med hvide
manchetter, krave og underhue efter inspiration fra adelens dragter og spansk forbillede. Kjolen
eller skørtet var gerne forsynet med en slids fortil, hvor et skørt i en kontrastfarve kom til syne (Dahl
& Jones 2006, 3). Spalter eller slidser i det yderste lag stof, der tillod et underliggende stof af andet
materiale eller farve at komme til syne, var karakteristisk for dragter til begge køn (Fentz 1999, 167).
De brede knæbukser, skuldre og ærmer og det store skørt passede til tidens populære komulesko
(Wilson 1974, 105). Skoen havde en markant, bred snude og kunne have en meget dyb udskæring,
hvor overlæderet kun dækkede tæerne (Thomasen 2013, 21f). I dens overlæder fandt
klædedragtens spalter og slidser også vej som dekorativt element (Fig. 25). Komuleskoen blev båret
af både mænd og kvinder og kunne også fås som tøffel.
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I løbet af 1500-tallets første halvdel gik man gradvist bort fra at fremstille sko til henholdsvis venstre
og højre fod. En sko var nu formet symmetrisk omkring sin længdeakse.
Endnu en fundamental ændring i løbet af 1500-tallet var, at middelalderens vendsyede sko blev
erstattet af den randsyede sko. Man anvendte den nye teknik til at gøre sålerne tykke ved hjælp af
kork og træ, og disse plateausko blev populære, også efter at man i sidste halvdel af 1500-tallet
erstattede komuleformen med en mere rund snude.

Fig. 24 Kalkmalerier med 1500-tallets kontrastfyldte dragter, og hvor bredde og vidde fremhæves. Hertil komulesko
med de brede snuder og dyb udskæring. Til venstre fra Estruplund Kirke 1525-1545 og til højre fra Sejerø Kirke
1558. Fotos: www.kalkmalerier.dk

Fig. 25 I 1500-tallet var der dekorative snit og mønstre på klædedragt såvel som sko. Udskårne snit i overlæderet
passede til slidser i ærmerne. Små dekorative mønstre af cirkler og linjer gik igen i klædedragtens overdel samt på
hatte. Her er overlæderet til en komulesko forstørret og mønsteret fremhævet. Fotos: portræt af Christian II fra
1514/1515 af Michel Sittow, Statens Museum for Kunst, portræt af Dronning Dorothea fra midten af 1500-tallet af
Jakob Binck, Museet på Koldinghus, sko til venstre fra Royal Ontario Museum og sko til højre fra Nationalmuseet,
skofotos af Vivi Lena Andersen
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7.3.4 Højde, huller og pynt – 1600-tallet
I 1600-tallet bestod skoen nu af to til tre lag såler, overlæder med let høj, smal pløs samt bagstykke
med remme, der blev bundet sammen hen over vristen med bånd, sløjfer eller store rosetter, for
dem, der havde råd. Eksperimenteren med patiner, høje plateausåler samt kiler af læder sat ind
mellem bindsålens og ydersålens hælsæde førte langsomt, men sikkert til, at den høje hæl blev en
fast bestanddel af skomoden fra omkring år 1600. Hertil kom den store og høje paryk, som mænd
begyndte at bære ved 1600-tallets begyndelse. Det var en mode, der smittede af på alle klasser, og
i en tid, hvor klædedragten til mænd blev meget ensrettet med jakke, vest og knæbukser, var det
en mulighed for at individualisere sit udtryk (Lorenzen 1975, 20; Ewing 1984, 32ff). Til kvinder var
høje hovedprydelser med bånd og kniplinger forlængelsen af de høje hæle i hovedhøjde (Lorenzen
1975, 19).
1500-tallets mode med slidser og kontrastfarver i dragten fortsatte i 1600-tallet, men nu blev også
mønstre og hulmønstre anvendt i stor stil. Farverne sort og brun var stadig vigtige nuancer i
klædedragten i 1600-tallet, og slidser og snit i ærmer kunne afsløre en anden farve og et andet
materiale i laget under (Wilson 1974, 148; Lorenzen 1975, 9, 19f, 52). Også i skoene, der var sorte
og brune som klædedragten, kunne der være slidser i overlæderet, så et for af tekstil under
overlæderet kunne skimtes igennem åbningerne. Fornemme strømper fra perioden viser
silkestrømper med overdådig og detaljeret metalbroderi på strømpens sider, ved anklen og op ad
siderne på benet, men nu og da også langs siden af foden, hvis æstetiske værdi man ellers skulle tro
gik til spilde, når personen tog sko på (Warburg 1988, 192f, 197). Dette var ikke tilfældet. For
placeringen af dekorationen netop der på strømpen hænger sammen med fodtøjet. Periodens sko,
ud over eventuelt udstukne dekorationer på overlæder og bagstykke, havde nu også en åbning ved
sidesømmene. Her fik man et kig ind til strømperne (Fig. 26). Hverdagsstrømper fundet ved
arkæologiske udgravninger i København er mere beskedne i materialet, ofte af strikket uld, men
også her ses det, at man har fremhævet især anklerne med mønsterstrik som en simplere, billigere,
men stadig dekorativ udgave af de kosteligt dekorerede silkestrømper.49
Med de karakteristiske åbninger ved sidesømmen i 1600-tallet, som varierede i størrelse og kunne
være ret markante, ser vi interessant nok et sammenfald med hovedbeklædningen. På epitafier i
danske kirker kan man se, at kvinder i løbet af 1600-tallet bar forskellige former for huer, og især
overhuer med høje tindingsbuer var populære, samtidig med at de buede åbninger i skoene er
markante (Fig. 27).

49

Fundne tekstiler fra metroudgravningen på Rådhuspladsen fra især 1600-tallet er i skrivende stund under
behandling af ph.d.-stipendiat Charlotte Rimstad, og senere vil en grundigere sammenkædning og analyse af både sko
og strømper kunne udføres.
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Fig. 26 Portræt fra 1620 af den udvalgte prins Christian. Her ses de mønstrede strømper og sammenspillet med
skoene. Bemærk på det forstørrede udsnit, at mønsteret er synligt gennem åbningen ved sidesømmen. Øverst til
højre ses samtidig sko af samme type. Fotos: http://chr4.dk/index.php/21-born-christian-4, skofoto fra
Powerhouse Museum af Vivi Lena Andersen
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Fig. 27 Epitafie fra Holmens Kirke fra 1600-tallets midte. Maleriet viser Karen Eilersdatter og familie og tidens sorte
dragt med kontrasterende, hvide kraver. Kvinderne bærer overhuer med høje tindingsbuer. Samme form er at finde
i skoenes overlæder ved sidesømmene – markeret med rødt. Skoene til højre er fra København, første halvdel af
1600-tallet fra Nationalmuseets samling. Fotos: Epitafie fra http://mvpc.dk/agnete/index_files/Page708.htm og
skofotos af Vivi Lena Andersen

7.3.5 Kraver, kanter og kurver – 1600-/1700-tallet
De karakteristiske åbninger i siderne af skoen forsvinder langsomt hen mod slutningen af 1600-tallet
(Buck 1996, 182). Den tidligere runde snude erstattedes af smalle, lange, kantede snuder som et
særligt kendetegn for sidste halvdel af 1600-tallet. Skoens kantede form genfindes ikke alene i
herrernes jakkeskød og kvindernes halsudskæring og formen på brystsmækken, 50 men også i de
høje hatte og pullens form, og på især herreskoene blev de bløde sløjfer og bånd erstattet af
metalspænder, som lukkeanordning, alt imens skosnuderne blev bredere og gradvist mere kantede
(Andersen 1977, 77; Swann 1984, 20).51 Knæstøvlernes store kraver og skoenes høje pløse, som

50 I løbet af 1600-tallet havde man erstattet det ydre snøreliv med en trekantet brystsmæk, som blev sat i ydertrøjens

åbning foran eller i kjolen (Lorenzen 1975, 25).
51 Det aftagelige spænde blev i Skandinavien tilføjet skoene i 1670´erne.
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kunne foldes ned over vristen, harmonerede, ligesom i 1600-tallet, med herrernes halskraver,
kalvekrøs og store ærmemanchetter (Fig. 28).
I løbet af 1600-tallets sidste halvdel blev dameskoene til gengæld mere spidse, og hælen bestod nu
oftest af en træhæl beklædt med læder, der var slankere og fik mere svaj i sin form, end den tidligere
stakkede læderhæl teknisk tillod. For første gang i fodtøjets historie går herre- og damefodtøj hver
sin vej (Broby-Johansen 2000, 150).
Denne forskel på fodtøjet til herrer og damer kom endnu tydeligere til udtryk i løbet af 1700-tallet,
hvor den spidse form blev udbredt til kvinder, og hælene blev kurvede (Andersen 1977, 34; Swann
2001a, 124). En damesko set forfra havde tilnærmelsesvis samme form som kvindedragtens
trekantede brystsmæk, der var bred foroven og spids nedefter (Andersen 1977, 18). Det er ikke kun
dameskoens snude og pløs, hvis former også er at finde i klædedragten. Hælens svungne form
minder også om klædedragtens samlede kurvede silhuet og kan sammenlignes med skuldre og
buste, den smalle talje og de bredere hofter (Fig. 29). For 1700-tallets vedkommende kunne især
sko til kvinder være et direkte match til den fornemme silkekjole, idet det samme stof, som kjolen
var gjort af, også kunne bruges til fremstilling af skoene (Fig. 30). Denne luksus var dog kun den
absolutte overklasse forundt, om end også kvinder af lavere stand kunne bære tøfler med overlæder
dækket af uldstof, der passede til kvindens uldne skørt med forklæde, hvide hørlærredsbluse og
tørklæde draperet over skuldrene.
For herrernes vedkommende sås lighed mellem de civile borgeres og soldaters påklædning med
deres smalle knæbukser og kjolejakke. Mænd gik med kjolejakke af uldtøj, herunder vest og inderst
en lys skjorte af hørlærred og tørklæde/kalvekrøs om halsen. Dertil knæbukser og strikkede
strømper af uld eller bomuld og sko med spænder af enten sølv, messing eller blik (Styles 2007).
Herreskoens hæle var, modsat kvindens, brede, tunge og store og af stakket læder, og snudens form
var fortsat kantet for senere i 1700-tallet at blive rund (Lorenzen 1975, 28, 40). Formen på pløsen
til både herre- og damesko lignede lommeklappen på herrernes kjol, i sådan en grad at der under
registrering af nyfundne dragtfragmenter fra arkæologiske udgravninger ved første øjekast kan
opstå tvivl om, hvorvidt det er en lommeklap eller pløs, der er gravet frem (Fig. 31).
Hen mod 1700-tallets slutning ses igen en omvæltning i klædedragt såvel som i fodtøjet. Den
Franske Revolution satte sine tydelige spor. Der sås en tendens til forenkling og sko i form af lette
pumps uden hæl til kvinder og simple, lave lædersko med snøre til mænd som afløserne for de høje,
markante hæle, den kurvede silhuet og de prangende spænder, der karakteriserede den forhadte
aristokrat, man ønskede at tage afstand fra (Andersen 1977, 130; Swann 2001a, 167).
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Fig. 28 Til venstre støvle fra slutningen af 1600-tallet, Nationalmuseets samling. Til højre Christian V til hest med
København i baggrunden. Her ses formmæssig lighed mellem støvlens krave og kjolens ærmer. Fotos: Vivi Lena
Andersen og http://www.sadelmager-da

Fig. 29 Til venstre en gine med særk, korset og hoftepuder fra tiden omkring 1750, udstillet på Nationalmuseet,
Brede Værk. De fremhævede kurver i krop og klædedragt går igen i formen på de samtidige damesko. Øverst til
højre svungen hæl fra KBM 2307 Esplanaden 50 og bevaret damesko fra Nationalmuseets samling med kurvede
former. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Fig. 30 Brudekjole af gul silkebrokade fra 1766 og tilhørende sko i tilsvarende stof. Udstillet på Nationalmuseet,
Brede Værk. Foto: Vivi Lena Andersen
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Fig. 31 Til venstre ses fire lommeklapper af tekstil fra 1700-tallet. Lommeklapperne er på billedet her vist på
hovedet for at fremhæve de formmæssige ligheder med de samtidige skos pløs og overlæderkant, som der ses fire
eksempler på til højre. Skodelene er fra KBM 2307 Esplanaden 50 og lommeklapperne fra Frederiksstaden,
København. Fotos: Vivi Lena Andersen

7.3.6 Klædedragt og fodtøj – en opsummering
Dette indblik i fodtøj og klædedragtens udvikling viser en samlet repræsentation og silhuet, hvor de
enkelte dele af dragten har indflydelse på hinanden og i et entanglement-perspektiv er afhængige
af hinanden, fordi den ene bestanddel sjældent udvikler sig uden at påvirke eller blive påvirket af
de andre dele af dragten af dels æstetiske, tekniske og/eller praktiske årsager.52 Dette ses konkret i
udformning, snit, silhuet, længder, farver, mønstre, dekoration, teknik og materiale, som var enten
i harmoni med eller i kontrast til hinanden. Det understreger den sammenhæng, man i samtiden så
i klædedragten fra top til tå, og vi kan derfor med fordel inkludere dragten i et helhedsperspektiv,
når en enkelt beklædningsgenstand studeres.
Dette afsnit præsenterede dragten primært ud fra de visuelle egenskaber, men i de senere kapitler
vil også dragten i funktion og i bevægelse blive undersøgt og diskuteret.

8. Fodtøj fra arkæologiske udgravninger i København
De seneste års udgravninger i forbindelse med Metro Cityringen samt store
byggemodningsprojekter har resulteret i enorm forøgelse af Københavns Museums samling af
fodtøj, og det var ikke enkelt at vælge, hvilke lokaliteters fund der skulle indgå i dette projekt.53 I
det følgende nævnes nogle af de kriterier og forhold, der satte rammen for studiet af de
københavnske sko.

52

Ligheden ses også på tværs af aldersgrupper. Spædbørn blev gennem hele perioden svøbt i linned, og når de blev
større, blev de klædt i dragter og fik sko at bære, der mindede om de voksnes, og inden for dragthistorikken refererer
man ofte til børnene som små kopier af de voksne (Buck 1996; Dahl 2006). Dette vil blive berørt i DEL V Mode og
iscenesættelse.
53
Se afsnit 3.1 Afgrænsning af emne, område og empiri for oplistning af kriterier.
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Der er både forskelle og ligheder mellem de tre udgravninger, der blev valgt, samt styrker og
svagheder, men væsentligt er, at de repræsenterer de nyeste og mest velbevarede fund, og
tilsammen dækker de alle de århundreder af skomode, som i øvrigt kendes fra København. Et
væsentligt kriterium for udvælgelsen var, at fundene skulle stamme fra affaldskontekster, hvori den
bredest mulige samfunds- og typemæssige repræsentation kunne findes.
Alle tre udgravninger er karakteriseret af deponeringer af sekundært affald fra byen, brugt som
enten udjævning eller opfyldning forskellige steder (Fig. 32, 33 og 34). Det tilhører den kategori af
affald, der er transporteret fra en kontekst, hvor genstandene blev brugt oprindeligt og til et
deponeringssted. Fundene kan ikke relateres til de enkelte husholdninger i byen, og materialet taber
noget af sin kildeværdi, når proveniensen og den primære kontekst er ukendt, men med
nærværende problemformulering, der fokuserer på den overordnede udvikling af fodtøj i et givent
samfund, besidder affaldet et væsentligt potentiale. Dette udfoldes ved at tage udgangspunkt i
genstanden selv og fortolke den på dens egne præmisser som et emne med egen livscyklus og
formationsproces (Damsholt & Simonsen 2009, 17f).
Trods gode bevaringsforhold på de tre lokaliteter påvirker det naturligvis også kildematerialet,
hvordan man graver og derved skaber sit kildemateriale. Dokumentations- og udgravningsmetoden
ved de tre udgravninger blev udført i henhold til single-context-metoden, hvor de enkelte lag og
anlæg blev udgravet og dokumenteret i sekvenser og samtidige aktivitetshorisonter.
Indsamlingspolitikken påvirker ligeledes det endelige fundbillede, og som udgangspunkt skulle alle
fremkomne fund indsamles. Som det vil fremgå af præsentationen af udgravningerne og fundene,
var der forhold såsom store fundmængder, deadline og budget, der ikke gjorde denne
indsamlingspraksis mulig.
Som en del af samarbejdet om erhvervs-ph.d.-projektet blev det aftalt, at samtidig med at jeg
registrerede læderfundene fra udgravningerne med henblik på eget afhandlingsarbejde, skulle
registreringerne og fundrapporterne også indgå i museets dokumentation af udgravningerne og
afrapportering til Kulturstyrelsen og bygherrerne. Derfor blev skoene registreret i museets IntraSisdatabase, og fundrapporter for lædergenstandene fulgte og respekterede de pågældende
udgravningsspørgsmål og afrapporteringsrammer med de muligheder og begrænsninger, der dertil
hørte. Ved de to metroudgravninger, KBM 3829 Kongens Nytorv og KBM 3827 Rådhuspladsen, var
det daglige sprog engelsk på grund af det store, internationalt sammensatte mandskab, og
registrering og rapportskrivningen foregik også på engelsk. Udgravningen KBM 3967 Krøyers Plads
hørte derimod til én af museets mere almene og mindre udgravninger, og arbejdet med denne
foregik på dansk. Derfor ses sprog- og strukturforskelle i fundrapporterne for lædergenstandene. 54
Opgaven bestod derudover ikke kun i at gennemgå sko og skodele, men alle de fundne genstande,
som var af materialet læder. Det havde den fordel, at jeg kunne sikre, at de for nogen svært
54 Fundrapporter for de tre udgravninger findes som bilag 6,
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7 og 8.

genkendelige skodele også indgik i analysen, og at der blev skabt et samlet indblik i brugen og
betydningen af læder som materiale.
Nedenfor præsenteres de tre udgravninger særskilt, og derefter introduceres samlet til de fundne
sko ved disse lokaliteter og indsamlingen heraf.

Fig. 32 Kort over København med markering af de kommende metrostationers placering samt omfanget af den
middelalderlige (gul) og tidlig moderne by (lilla). Bemærk placeringerne for Rådhuspladsen og Kongens Nytorv i
forhold til byens grænser. Illustration: Slots- og Kulturstyrelsen
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/fortidsminder/billeder/Metro__Kort-A.jpg
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Fig. 33 København centrum med markering af udgravningerne samt grænserne for den middelalderlige (gul streg)
og sene 1600-talsby (rød streg). Rådhuspladsen (stjerne), Kongens Nytorv (cirkel) og Krøyers Plads (trekant).
Illustration: Københavns Museum
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Fig. 34 På dette svenske spionkort over København fra 1624 af Heinrich Thome ses de tre udgravningers omtrentlige
placering i forhold til datidens voldgrav og havn, hvis våde forhold har været gunstige for bevaringen af organisk
materiale. Rådhuspladsen (stjerne), Kongens Nytorv (cirkel) og Krøyers Plads (trekant). Kort: Det Kgl. Krigsarkiv,
Stockholm.

8.1 Lokalitet I: Kongens Nytorv
Tilbage i slutningen af 1990´erne var Kongens Nytorv en af de arkæologiske hovedlokaliteter ved
etableringen af Københavns første metrolinje (Kristiansen 1999a, 1999b, 1999c; Skaarup & Jensen
2002). Med den igangværende udbygning blev pladsen og stationen knudepunkt som
forbindelsesplatform for den nuværende metrolinje og den kommende Metro Cityring (Fig. 35). Igen
fik lokaliteten arkæologisk opmærksomhed på grund af områdets forhistorie, blandt andet som
stadens grænse mod øst.
Den arkæologiske udgravning KBM 3829 Kongens Nytorv blev påbegyndt i 2010 og afsluttet i 2012,
men udgravningsberetningen er på nuværende tidspunkt fortsat under udarbejdelse. 55 Dette
skyldes fortsat arkæologisk tilsyn på stedet, mens entreprenørerne graver i de områder, der ikke
blev fritlagt under den arkæologiske udgravning. Herunder følger en kort opsummering af de
væsentligst fremkomne strukturer ved udgravningen til dato.56

55

Udgravning foretaget under ledelse af udgravningsleder Jane Jark Jensen og feltleder Morten Steineke.
På grund af den på nuværende tidspunkt manglende udgravningsberetning henvises som supplement til
udgravningens Method Statement af Thomasson 2010 samt http://cphmuseum.kk.dk/artikel/kongens-nytorvudgravningen. Beretningen for Kongens Nytorv-udgravningen vil, når den ved årets afslutning er færdiggjort, kunne
findes på Københavns Museums hjemmeside http://cphmuseum.kk.dk/indhold/beretninger.
56

85

Der blev dokumenteret matrikelskel, husspor, en smedje og vejforløb, hvis dateringer bekræfter
tidligere teorier om, at området her har været beboet siden 1100-tallet. Fra middelalderen
stammede også gruber, lerbotnar, som formentlig har været anvendt til forarbejdning og/eller
opbevaring af fisk. Vejen ind til staden fra øst, den senmiddelalderlige Østerport samt den
tilhørende befæstningsmur lå næsten lige under gadeniveau på Kongens Nytorv foran facaden i
området mellem udmundingen af Østergade (Strøget) og den karré, der udgøres af stormagasinet
Magasin. 57 Under en del af befæstningsmuren var der også rester af et højmiddelalderligt
palisadeværk af træ, dendrokronologisk dateret til 1200-tallet og formentlig den ældste
befæstningsfase på stedet. Under Frederik II’s regeringstid (1559-1588) gennemgik befæstningen
en større modernisering og igen under Christian IV i årene efter 1630. Voldgraven til både den
middelalderlige og de efter-middelalderlige befæstninger kunne følges lige øst for muren. I de
forskellige faser af voldgraven fandtes affald fra byens indbyggere og tilrejsende, akkumuleret med
tiden, men med højdepunkter i 1500-tallets og 1600-tallets første halvdel i forbindelse med
befæstningsudbygningens terrænreguleringer – herunder 2.456 skofragmenter (Fig. 36).
Håndgravning blev hovedsagligt anvendt som udgravningsmetode, men opfyldningen af
voldgravene og andre større strukturer blev undersøgt maskinelt, hvilket reflekteres i den trods alt
mindre mængde og variation af fundene fra Kongens Nytorvs voldgrave (Fig. 37).58 Dette skyldtes
nødvendige prioriteringer i feltet affødt af de fastsatte deadlines. Som kompensation for dette
forhold tog man stikprøver af voldgravsfyldet i form af big bags og senere vandsoldet med 5 mm
net. Ser man på den samlede fundmængde fra Kongens Nytorv, stammer majoriteten af fundene
trods alt fra voldgravene, hvor forudsætningerne for bevaringen af organisk materiale var de bedste.
59

Det, der kendetegner de fundne sko fra Kongens Nytorv-udgravningen, er den brede
dateringsmæssige repræsentation. De yngste sko stammer fra 1300-tallet, men skoudvikling kan
følges ind i 1600-tallet. Dette forhold gjorde skoene fra Kongens Nytorv til et aktiv for nærværende
projekt.

57

Befæstningsmuren var velbevaret og blev et sted fundet kun 60 cm under gadeniveau.
Fra udgravningen på Rådhuspladsen blev der indsamlet flere fund fra voldgraven dér, og fragmenteringsgraden af
genstandene var mindre. Dette skyldes, at man håndgravede fyldet.
59
Personlig kommentar fra feltleder ved Københavns Museum Morten Steineke, 5. februar 2016.
58
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Fig. 35 Byggepladsen på Kongens Nytorv i forbindelse med anlæggelsen af Metro Cityringen. Til venstre i billedet
ses området (langs husrækken), hvor den arkæologiske hovedudgravning fandt sted, og hvor voldgraven blev
fundet. Foto: Dragør Luftfoto

Fig. 36 Rekonstruktionstegning af Østerport fra starten af 1600-tallet baseret på de levn, man fandt ved Kongens
Nytorv-udgravningen tilbage i 2010. De levn, der senere fremkom, gør, at denne tegning skal revideres, men den
giver om ikke andet et indtryk af den fundrige voldgrav, som arkæologerne gravede i. Tegning: Claus Rohden Olesen
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Fig. 37 Udgravning med maskine af 1600-talsvoldgraven på Kongens Nytorv samt afsøgning med detektor. Foto:
Københavns Museum

8.2 Lokalitet II: Rådhuspladsen
Udgravningen KBM 3827 Rådhuspladsen blev udført i 2011-2012 som led i Metro Cityring-projektet
forud for etableringen af den kommende metrostation på stedet. 60 Da etaper med arkæologisk
tilsyn viste sig nødvendige i de efterfølgende år sideløbende med Metroselskabets anlægsarbejde,
blev efterbearbejdningen og afslutningsdatoen på udgravningsberetningen tilsvarende udskudt.
Det arkæologiske arbejde med denne lokalitet blev afsluttet med udgangen af 2015 (Lyne &
Dahlström 2015).
I løbet af udgravningens hovedfase (2011-2012) blev omkring 2.662 m3 arkæologisk udgravet efter
single-context-metoden. Yderligere 2.211 m3 blev efterfølgende observeret og dokumenteret i
mindre grad som led i arkæologisk tilsyn.
Tidligere udgravninger på Rådhuspladsen, især i forbindelse med anlæggelsen af en underjordisk
toiletbygning samt beskyttelsesbunkers i 1940´erne havde vist gode resultater og velbevarede
genstande (herunder sko), og koblet med de historiske og kartografiske informationer om
lokaliteten var forventningerne til udgravningen store.

60

Beretning for Rådhuspladsen er tilgængelig via Københavns Museums hjemmeside:
http://cphmuseum.kk.dk/artikel/r%C3%A5dhuspladsen-metroudgravning.
Udgravning foretaget under ledelse af Hanna Dahlström assisteret af Ed Lyne.
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Forventningerne blev både indfriet og overgået med fund af et enormt fundmateriale, der dækker
perioden fra så tidlig som 1000-tallet og helt op til 1900-tallet. Så vel som de forventede strukturer
som de middelalderlige og efter-middelalderlige voldgrave og andre forsvarsrelaterede anlæg
(porte, broer, hegn og lignende) og en vandmølle blev fundet, blev der også fundet de mere
uforudsete og ukendte strukturer af brønde, gruber, håndværksaktiviteter og sågar humane grave,
som går forud for befæstningen på stedet, tilhørende den tidlige middelalder og overgangen fra
vikingetid.
De arkæologiske levn var ikke overraskende påvirket af den intense og langvarige aktivitet på stedet,
hvilket viste sig som et fragmentarisk og ofte meget komplekst stratigrafisk billede. Ikke desto
mindre var anvendelsen af single-context-metoden gavnlig i udredningen af de mange aktiviteter
og faser, og med hjælp af C14-dateringer, dendrokronologiske dateringer og genstandstypologier
var det muligt at etablere sekvenser for 1000 års historie under Rådhuspladsen.
Det altoverskyggende anlæg i både fysisk størrelse og indhold af fund var utvivlsomt den voldgrav,
som hørte til den del af Københavns befæstning, der blev sløjfet i 1660´erne i forbindelse med en
udvidelse og modernisering af forsvarsanlægget. Den del af voldgraven, som blev blotlagt ved
udgravningen, var 42,5 m lang, 26,5 m bred (på tværs af voldgraven) og 5 m dyb. Fund viser, at
voldgraven omkring det indre København kontinuerligt blev brugt som sted for afskaffelse af affald,
men for at udjævne terrænet i forbindelse med sløjfningen blev voldgraven intensivt opfyldt med
husholdnings- og produktionsaffald fra byen i løbet af en kort periode, formentlig mellem 1668 og
1674. Voldgraven og dens fyld viste sig som mørke, organiske, fundrige lag blandet med sand, silt
og ler umiddelbart over den oprindelige undergrund af meget sterilt sandet ler. Den vandfyldte
voldgrav var en gunstig placering for bevaring af de mange genstande, og især det organiske
materiale har overlevet i stort antal her (Fig. 38 og 39).
De gode bevaringsforhold, det store antal fundne sko, 4.374 fragmenter, samt den ret snævre
datering for størstedelen af skoene gjorde denne udgravning oplagt som del af den empirisk data i
dette projekt med især sko fra 1600-tallets sidste halvdel.
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Fig. 38 Udgravning af den fundrige 1600-talsvoldgrav under Rådhuspladsen. I modsætning til udgravningen på
Kongens Nytorv blev størstedelen af voldgravsfyldet udgravet i hånden frem for med gravemaskine, hvilket førte til
et større antal og mindre fragmenterede fund herfra. Bemærk læderfragmenterne, der er synlige i jorden. Nederst
til højre i billedet (til venstre for arkæologens venstre fod) ses en skosål. Foto: Københavns Museum
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Fig. 39 Oversigtsplan over Rådhuspladsudgravningen, hvor den mørkegrønne farve angiver 1600-talsvoldgraven
fundet i udgravningen. Mange af de fundne sko stammer fra dette område. Det nuværende Strøget ligger mod
nordøst, H. C. Andersens Boulevard mod vest og Rådhuset mod sydøst. Illustration: fra udgravningsberetning af
Hanna Dahlström og Ed Lyne

8.3 Lokalitet III: Krøyers Plads
I udgravningen KBM 3967 Krøyers Plads foretaget i 2014 fandtes stort set uforstyrrede, metertykke
kulturlag umiddelbart under den moderne belægning (omtrent 0,5 m herunder) med usædvanligt
gode bevaringsforhold for organisk materiale fra første halvdel af 1700-tallet. Udgravningen fandt
sted forud for opførelsen af nye boligejendomme på den tidligere havneplads på et område, der
afdækkede i alt 1909 m2 (Fig. 40) (Andreasen 2015).61 Området afgrænses af Havneløbet mod vest,
Trangraven mod nord, Christianshavns Kanal mod øst og Wilders Plads mod syd og udgjorde
oprindeligt den nordlige side af en lav sandbanke mellem Sjælland og Amager, som formentlig har
stået under cirka 1 m vand.
Ved udbygningen af Christianshavn i 1600- og 1700-tallet var det kun en del af bebyggelsen, der
kunne opføres på fast bund, og for at sikre et stabilt fundament på opfyldninger eller anden blød
bund blev der i vid udstrækning bygget oven på pæleværker af kraftige, nedrammede træpæle af
61 Udgravning foretaget under ledelse af Niels H. Andreasen. Beretningen for KBM 3967 Krøyers Plads er i skrivende

stund afsluttet, men er af tekniske årsager endnu ikke gjort offentlig tilgængelig på Københavns Museums
hjemmeside.
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fyr eller eg (Andreasen 2015, 7). Denne form for landindvinding fandt også sted på området ved det
nuværende Krøyers Plads. I 1732-33 købte handelsmanden Andreas Bjørn skøderne for området i
Strandgades nordlige ende, og her opførte han en bolig med tilhørende tømmerplads og etablerede
et værft på det tilgrænsende vandareal. Ved undersøgelsen blev der på det oprindeligt
vanddækkede areal fundet et landindvindingsanlæg af træ samt massive og fundrige opfyldslag fra
første halvdel af 1700-tallet. Arealet blev ved den anledning hævet til omkring 1,5 m over daglig
vande.
Der blev i vid udstrækning anvendt gravemaskine under hele udgravningens forløb, og opfyldet
mellem jordankrene blev fjernet med en gravemaskine, der var udstyret med rotortilt. Grøften blev
af sikkerhedsmæssige og praktiske hensyn gravet i to niveauer, i første omgang 1,5 m under terræn,
og herefter blev der med en mindre gravemaskine gravet ned til overfladen af det naturlige, blågrå
silt, hvilket svarer til 2,5 m under terræn.
Opfyldslaget bestod af mørkt, brunt, humøst sand med store mængder husholdnings- og
produktionsaffald.62 Laget er et tykt, massivt lag af affald anbragt direkte på havbunden af blågråt
siltet/sandet ler for at opfylde og udjævne det lavvandede område, der kom til at ligge bag kanten
af det kaj-/landindvindingsanlæg, som sideløbende blev bygget for at holde på fyldmaterialet (Fig.
41). I den nederste del ses materiale, som er smidt ud i mindst 1 m dybt vand over længere tid i
1700-tallets første årtier. Over dette, og i forbindelse med anlæggelsen af kajanlægget, blev der
påført store mængder affald inden for kort tid, formentlig omkring 1735-1740. Dateringen af
strukturerne er foretaget på baggrund af ældre kortmateriale, skriftlige kilder, sammenføring af de
mange genstandstypers typologiske dateringer samt dendrokronologisk datering, og der viste sig en
god overensstemmelse mellem disse.
Lignende fundomstændigheder fandtes ved udgravningen på Esplanaden 50 udgravet i 2003/2004,
hvor 1.600 sko og skodele blev fundet i de affaldsdeponeringer, som udgjorde den losseplads,
området husede i størstedelen af 1700-tallet (Andersen 2013). Skofundene fra Krøyers Plads er ikke
så talrige med 375 skofragmenter, men deres bevaringsgrad viste sig at være endnu bedre end
fundene fra Esplanaden. Dette skyldes formentlig, at kulturlagene på Krøyers Plads var noget nær
uforstyrrede, mens affaldet fra lossepladsen under Esplanaden ofte var blevet udjævnet og
omrokeret. Muligvis har Krøyers Plads´ forhistorie som værft også gavnlig effekt på læderet på
lokaliteten, i fald tjære og andre præparerende midler anvendt på skibene er sivet ud i vandet og
har påvirket genstandene langs landindvindingsanlægget.

62

Opfyldslaget rummede: læder, tekstil, glas, lokalt produceret fajance fra Store Kongensgade-fabrikken, rødbrændt
køkkentøj fra det nederlandske område, stentøj fra Rhinegnene, dekoreret lertøj fra det slesvig-holstenske område,
kinesisk porcelæn, kridtpiber fra Gouda, dyreknogler, halm, jern, træfragmenter, knuste æggeskaller samt en del
skaller af østers.
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De tidligere undersøgte sko fra Esplanaden vil med det bredere tidsspand og større antal supplere
de færre, men mere velbevarede og snævert daterede sko fra Krøyers Plads i analysen af sko fra
1700-tallets København.

Fig. 40 Oversigtsfoto af udgravningen på Krøyers Plads. Foto: Københavns Museum
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Fig. 41 Oversigtsplan med angivelse af overordnede strukturer fundet i udgravningen på Krøyers Plads. De fundne
sko stammer fra området inden for landindvindingsanlægget markeret med turkis. Illustration: Niels H. Andreasen
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8.4 De fundne sko
Fra udgravningerne på Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og Krøyers Plads fremkom i alt 10.117
fragmenter af materialet læder fordelt på 1.350 genstandsnumre (Fig. 42).
Udgravning
Rådhuspladsen (KBM 3827)
Kongens Nytorv (KBM 3829)
Krøyers Plads (KBM 3967)

Genstandsnumre
781
492
77

Fragmenter
5.546
3.837
734

Fig. 42 Antal genstandsnumre og fragmenter af læderfund fra udgravningerne Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og
Krøyers Plads

Fundtyperne af læder bestod af sko, handsker/luffer, hatte, punge/tasker, kniv-/sværd-/kåreskeder,
bogbind, bælter/remme (eksempelvis fra seletøj til heste), læder fra møbel/interiør (såsom
stolesæde eller tapet), produktionsaffald samt uidentificerede objekter. På de følgende sider ses
skema over antallet af de forskellige typer af fundne lædergenstande samt genstandsfotos, der
eksemplificerer den generelle bevaringstilstand (Fig. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52).
Genstandstype
Sko
Handske/luffe
Hat
Pung/taske
Knivskede
Bogbind
Bælte/rem
Læder fra møbel/interiør
Produktionsaffald og fraskær
Uidentificeret
I alt

Genstandsnumre
1150
21
2
8
4
8
17
2
96
42
1350

Fragmenter
7205
26
7
20
4
8
31
3
2745
68
10117

Fig. 43 Samlet oversigt over fordelingen af forskellige typer af lædergenstande fra udgravningerne Kongens Nytorv,
Rådhuspladsen og Krøyers Plads63

63

Fordelingen på de enkelte udgravninger findes i fundrapporterne bilag 6, 7 og 8.
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Fig. 44 Handske fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum

Fig. 45 Luffe fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum
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Fig. 46 Hat fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum

Fig. 47 Pung fundet ved udgravningen på Kongens Nytorv. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum
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Fig. 48 Knivskede fundet ved udgravningen på Krøyers Plads. Foto: Københavns Museum

Fig. 49 Bogbind fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum
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Fig. 50 Del af bælte med spænde fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen. Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 51 Del af sædebetræk eller tapet fundet ved udgravningen på Krøyers Plads. Foto: Københavns Museum
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Fig. 52 Produktionsaffald fundet ved udgravningen på Kongens Nytorv. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum

Som det fremgår af diagrammerne i Fig. 53 og 54, så dominerer sko gruppen af lædergenstande.
Trods den brede variation af typer af genstande inden for områder som beklædning, beholdere,
hesteudstyr og interiør, som læder blev anvendt til, er fodtøjet rigest repræsenteret. Dette gælder
både, når fundene opgøres som antallet af genstandsnumre (85 %) og som fragmenter (71 %). Da
de øvrige genstandstyper er lige så velbevarede i materiale og fragmentationsgrad, som skoene er,
og stammer fra samme kontekster, tyder det ikke på forskel i de fysiske forudsætninger for
bevaringen (forskel i garvning eller efterbehandling). Det peger ganske enkelt på, at brugen af sko
af læder var meget udbredt til folk i alle aldre, og ikke mindst krævede sko en hyppigere udskiftning
og nyanskaffelse, fordi deres direkte møde med brosten og pytter medførte slitage og nedbrydning.
De samme forhold gjorde sig eksempelvis ikke gældende for en pung. Den næststørste fundgruppe
er produktionsaffald, og med fodtøjets høje procentdel af fundbilledet taget i betragtning, så må
hovedparten af denne gruppe også være i direkte relation til produktion af sko; altså læderaffald fra
skoproduktion såsom fraskær fra de skind og huder, som skoens dele blev skåret ud fra. Dertil
kommer, at produktionsaffald i visse tilfælde også inkluderer dele af brugte og kasserede sko, som
er blevet skåret op til genbrug og er indgået i fremstillingen af nye sko eller som reparationsdele til
vedligeholdelse af brugte sko. Fra en brugersynsvinkel skal en fundgruppe som produktionsaffald
ret beset ikke indgå i et statistisk vue over repræsentationen af genstandstyper, fordi den kategori
ikke dækker en fremstillet, færdigbearbejdet vare, men blot de overskydende rester fra
fremstillingen af de øvrige kategorier. Tages produktionsaffaldet helt ud af regnestykket, stiger
andelen af fodtøj betragteligt til 92 % af genstandsnumrene og 98 % af fragmenterne. Uanset
hvordan det samlede fundbillede opgøres inden for materialet læder, så er sko utvivlsomt en
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omfattende og væsentlig gruppe af de fundne genstande, og læder var ligeledes et essentielt
materiale i fremstillingen af fodtøj.

Genstandstyper af læder fordelt på antallet
af genstandsnumre
Sko
Handske/luffe
Hat
Pung/taske
Knivskede
Bogbind
Bælte/rem
Læder fra møbel
Produktionsaffald
Uidentificeret

Fig. 53 Diagram over antallet af genstandsnumre fordelt på genstandstyper af læder fra udgravningerne på Kongens
Nytorv, Rådhuspladsen og Krøyers Plads

Genstandstyper af læder fordelt på antallet af
fragmenter
Sko
Handske/luffe
Hat
Pung/taske
Knivskede
Bogbind
Bælte/rem
Læder fra møbel
Produktionsaffald
Uidentificeret

Fig. 54 Diagram over antallet af fragmenter fordelt på genstandstyper fra udgravningerne på Kongens Nytorv,
Rådhuspladsen og Krøyers Plads
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8.4.1 Fragmentering
Fra de tre udgravninger fremkom i alt 7.205 fragmenter af sko fordelt på i alt 1.150
genstandsnumre. Ét genstandsnummer omfatter således i gennemsnit seks fragmenter fra en sko,
for ofte er trådene i skoene ikke bevaret eller så opløste, at de ikke længere holder sammen på
skoens enkeltdele. I de tilfælde, hvor skodele stadig blev fundet samlet af den oprindelige tråd, var
der oftest tale om overlæderet, som sad intakt på sålen, mens de mindre dele såsom pløsen og højre
og venstre side af bagstykket ofte havde løsnet sig. Dette forhold understreger væsentligheden af
ikke kun at indsamle det, der i udgravningssituationen ligner hele sko, eller de større dele deraf,
men også de mindre dele, der isoleret set ikke syner af meget, men er vigtig for helheden og for
forståelsen af konstruktionen af den enkelte sko. Ved optagning af sko i udgravningen er det vigtigt
at opbevare dele af forskellige sko hver for sig og grundigt observere, hvilke løse skodele der hører
til hvilke sko. Dette kan i teorien synes indlysende, men i de udgravningssituationer, som de
nærværende udgravninger repræsenterer, var dette hensyn ikke simpelt, og det var heller ikke altid
muligt at følge i praksis. På grund af tidspres og enorme fundmængder fra opfyldslag fra henholdsvis
voldgrave og landindvindingsanlæg blev ofte hundredvis af skodele indsamlet i store sække,
hvorefter jeg inden registrering forsøgte at samle sammenhørende skodele til mere komplette sko.
Som det fremgår af Fig. 55 og 56, er fragmenteringsgraden væsensforskellig udgravningerne
imellem. Det skyldes kun i meget lille grad forskelle i bevaringsforhold, kontekst,
genstandsbiografier og indsamlingsstrategi, men i høj grad udgravningsmetoden, som ved
Rådhuspladsen var håndgravning, mens udgravning med maskine blev anvendt oftere på Kongens
Nytorv. 64 Resultatet af de to udgravningsmetoder ses tydeligt i antallet af fund og i
fragmenteringsgraden af det fundne. 781 lædergenstande fra Rådhuspladsen mod kun 492 fra
Kongens Nytorv. 37 intakte og 242 komplette lædergenstande fra Rådhuspladsen mod kun to
intakte og 58 komplette fra Kongens Nytorv. 65 Dette forhold skal man have in mente i en
genstandsbiografisk analyse samtidig med at man skal være bevidst om, at fundbillederne på tværs
af udgravningerne er svært sammenlignelige. Det er da heller ikke formålet med nærværende
projekt at gå i dybden med de enkelte fundkontekster, men derimod at analysere de fremkomne
fund og det mere generelle billede, som de fundne sko fra København tilsammen tegner.

64

Som beskrevet i afsnit 8.2

65 Definitionerne intakt, komplet og fragment er taget fra IntraSis-databasen. Definitionsforklaring: Med intakt forstås,

at genstanden slet ikke mangler dele/ikke mangler vitale dele. Med komplet forstås, at de enkelte delkomponenter er
komplette, men at der mangler flere dele af den intakte genstand. For skos vedkommende kan det eksempelvis dække
sålen, hælen og bagstykket fra en sko, hvor overlæderet mangler. Med fragment forstås eksempelvis del af en sål.

102

Fragmenteringsgrad

Antal lædergenstande fra
Kongens Nytorv
2
58
432
492

Intakt
Komplet
Fragment
I alt

Antal lædergenstande fra
Rådhuspladsen
37
242
502
781

Fig. 55 Skema over fordelingen af lædergenstandene ud fra deres fragmenteringsgrad fra udgravningerne på
Kongens Nytorv og Rådhuspladsen

Fordelingen af lædergenstandenes
fragmenteringsgrad i %

87,8 64,3

100

31
4,7

50
0,4

Rådhuspladsen

11,8

Kongens Nytorv

0
Intakt

Komplet

Fragment

Kongens Nytorv

Rådhuspladsen

Fig. 56 Diagram over den procentmæssige fordeling af lædergenstandene ud fra deres fragmenteringsgrad fra
udgravningerne på Kongens Nytorv og Rådhuspladsen

8.4.2 Skotyper og datering
Fra de tre udgravninger fremkom sko af forskellige kvaliteter til mænd, kvinder og børn af typerne
remsko, snøresko, tøffel, støvle (ankelstøvle), træsko og patine/trætøffel af bestanddelene for-,
bind-, mellem- og ydersål, overlæder, pløs, kile, bagstykke, rem, snøre, gelenk, bes, rand, hælkappe,
hæl, pløkke og for af henholdsvis læder, træ, bark, kork, metal, tekstil og plantemateriale.
Skofundene fra de tre udgravninger dækker tilsammen tiden fra senmiddelalder (1300-tallet) til
tidlig moderne tid (til 1800). Som beskrevet i afsnit 7.1 er dateringen af de fundne sko foretaget ud
fra en samlet vurdering af konteksten, den stratigrafiske placering, skoens stil- og typemæssige
karakteristika,66 snitmønstre, tekniske fremstilling, sammenligning med komparative fund, som kan

66

Den skotypologiske datering beror på adskillige elementer såsom skosnudens form på henholdsvis sål og overlæder,
sålens form (især symmetri/asymmetri og svangens bredde), hælens eventuelle tilstedeværelse og dens materiale og
udformning (formen på hælbrystet og nakkens hældning), lukkeanordningen og dens placering på skoen, remmenes
bredde og længde samt den teknik, der ligger bag skoens konstruktion i sin helhed.
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være dateret ved hjælp af stratigrafi, numismatik, kunsthistoriske og skriftlige kilder og/eller ved
naturvidenskabelige metoder.
Middelalderen, overgangen til tidlig moderne tid samt midten og slutningen af 1500-tallet er bedst
repræsenteret ved udgravningen på Kongens Nytorv. 1600-tallets sko er stærkest repræsenteret
ved udgravningen på Rådhuspladsen, mens Krøyers Plads-udgravningen står for størstedelen af de
fundne sko fra 1700-tallet. Fordelingen fremgår af Fig. 57.
Perioder

Kongens Nytorv

Rådhuspladsen

Krøyers Plads

Senmiddelalder

70

5

0

Tidlig moderne

247

694

77

Ukendt

175

82

0

Fig. 57 Skema over antallet og fordelingen af lædergenstandenes datering fra de tre udgravninger

De fundne senmiddelalderlige sko er kendetegnet ved deres asymmetriske form (tilpasset enten
venstre eller højre fod) (Fig. 59), vendsyede konstruktion med en enkelt sål og overdel bestående af
ét stykke læder, der mødes i en frontlukning i form af enten sammenbundne snører eller
knaplukning (med knude på lædersnøren, så der dannes en knap, der føres gennem et hul på den
modsatte side af åbningen) eller et større stykke læder tilsat en eller flere kiler, der mødes i en
sidesøm. Ofte er sidstnævnte en lav sko, men begge typer kan have en løbegang rundt om anklen
bestående af parvis anbragte, vertikale slidser, hvorigennem lædersnøren løber. Den frontsnørede
type viste sig oftest som en ankelstøvle med pløs. Fælles for alle de københavnske middelaldersko
er, at de har trekantet hælkappe påsyet med kastesting bagerst på overdelens inderside.
Det formentlig ældste fund er en barnestøvle, der stammer fra Kongens Nytorv-udgravningen, og
som med sin frontlukning med knapper og ovale snudeform er karakteristisk for 1300-tallet (Fig.
58). De 70 registrerede sko og skodele fra Kongens Nytorv, der henføres til middelalderen, har få fra
1300-tallet, få fra 1400-tallet, men til gengæld en del, der hører til 1500-tallet og overgangen
mellem og middelalder og tidlig moderne tid. De sko, der hører til middelalderen, fremstår simple,
og fundene viser kun få variationer af typer.
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Fig. 58 Barnestøvle fra 1300-tallet fundet ved udgravningen på Kongens Nytorv (FO 202484). Foto: Mia Toftdal,
Københavns Museum

Skoene/skodelene fra sidst i 1300-tallet og 1400-tallet har den tidstypiske spidse snude i forskellige
variationer og grader fra lang og smal til en mere moderat, kort spidsoval form, men der er blandt
fundene ikke fremkommet spor af snabelsko med de ekstraordinært lange snuder. Fra 1400-tallet
stammer også de få og forholdsvis sjældne fund af træpatiner, der beskyttede den egentlige sko.
Fra udgravningen på Kongens Nytorv fandtes dele af den type patine, som havde en tyk sål af træ
(hvorunder træet var udskåret i to stylter) og med en læderrem fastgjort med metalnagler i hver
side, der blev forbundet hen over vristen (Fig. 60).
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Fig. 59 Asymmetrisk sål med spidsoval snude formentlig fra 1400-tallet. Fundet ved udgravningen på
Rådhuspladsen. Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 60 Forreste del af patine fra 1400-tallet med træsål og to læderremme, der mødes midt på vristen. Fundet ved
udgravningen på Kongens Nytorv. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum
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I 1500-tallet anvendtes også patiner i København, men disse adskiller sig i både form og konstruktion
fra de fundne 1400-talspatiner ved at være helt fladbundede – om end tykke og bestående af en
kerne af skiftevis kork og træ bag en kant af læder, øverst en bindsål og nederst en ydersål tillige af
læder (derfor også kaldet læderpatiner) og med én fast læderrem hen over vristen (Fig. 62).
Selvsamme form og konstruktion ses i løbet af 1500-tallet (især sidste halvdel) i skoene selv, der nu
er blevet høje og kombineres med en overdel bestående af overlæder og et bagstykke med remme
(Fig. 63). Fælles for 1500-tallets sko og patiner er, at mange af dem er symmetriske om deres egen
længdeakse. Det vil sige, at man tilsyneladende stopper med at fremstille sko tilpasset venstre og
højre fod i den periode.67 Alt i alt viser 1500-tallets sko et gennemgribende opgør med tidligere
tiders skomode og -fremstilling via introduktion af nye konstruktionsteknikker, anden brug af
materialer og et markant ændret udtryk i design og silhuet. Ved de tre udgravninger blev der fundet
få af den ellers karakteristiske for tiden: komulesko med den meget brede snude, men til gengæld
også dele af læderpatiner, der i sin form har passet til den skotype (Fig. 61). Komulesko kendes dog
fra andre københavnske lokaliteter.68 Til gengæld viste udgravningen på Kongens Nytorv særlige
fund, der minder om en lavere udgave af den ekstravagante og meget høje tøffeltype Chopine, som
var populær blandt den spanske overklasse i den sidste halvdel af 1500-tallet.

Fig. 61 Sål fra komulesko fra 1500-tallets første halvdel fundet ved udgravningen på Kongens Nytorv (FO 503593).
Foto: Vivi Lena Andersen

67

Dette fænomen bliver behandlet i Kapitel IV.
Komulesko er fremkommet over det meste af indre by, eksempelvis i Gothersgade, Lille Kongensgade, Admiralgade,
Nørregade, Vingårdsstræde, Laksegade, Mikkel Bryggersgade, Slotsholmen og Holmens Kanal.
68
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Fig. 62 Muligvis sål fra patine eller tøffel af læder, kork og træ fra 1500-tallets sidste halvdel fundet ved
udgravningen på Kongens Nytorv (FO 209504). Bemærk brugen af kork under forfoden og træ under hælen. Foto:
Mia Toftdal, Københavns Museum

Fig. 63 Sko med tyk sål af kork og træ omkranset af læder fra 1500-tallets sidste halvdel fundet ved udgravningen på
Kongens Nytorv (FO 210021). Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum
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I 1600-tallet snævres formen ind, men man bibeholder symmetrien ved at fremstille skopar
bestående af to ens sko. I den første halvdel af 1600-tallet har sålen rund snude, svangen er ekstrem
smal, og hælsædet er nærmest cirkulært (Fig. 64). Randsyede sko var normen, og ved overgangen
mellem 1500- og 1600-tallet sænkes den høje plateau-sål og erstattes af flere lag af lædersåler samt
gradvist af en hæl, så kun den bagerste del af foden var hævet over jorden. Fundene viser, at det
først var små kiler af læder, der blev sat ind mellem ydersålen og bindsålen i hælsædet, så
skomageren på den måde vinklede og løftede foden en anelse. Senere var hælen en skodel for sig,
som blev tilføjet under sålerne. I 1600-tallet var hælene enten af træ beklædt med læder eller var
stakkede lag af læder, som var den absolut mest udbredte. Hen mod 1600-tallets slutning bliver
forskellen mellem herre- og damesko tydeligere end før, fordi træhælen nu typisk blev brugt til
damesko, og snuden på skoen blev spids, alt imens herreskoen beholdt de stakkede hæle af læder
og en firkantet skosnude (Fig. 65 og 66).
1600-tallet var for skoene til både mænd og kvinder det dekorative århundrede. Fundene viser store
variationer og idérigdom udi mønstre, som blev skåret, snittet eller stemplet i læderet på
overlæderet og nu og da også bagstykket. Bølgelinjer, stjerner, blomster, ruder, trekanter, prikker,
halvcirkler, blade og hjerter med og uden pile, der krydser over hinanden, har pyntet skoen sammen
med de bånd, der samlede skoens to korte remme hen over vristen.
Langt størstedelen af skoene fra 1600-tallet, især den sidste halvdel, var fremstillet med kødsiden
af skindet udad, og i kontrast til de mørke og brune nuancer af skind på skoens overdel blev sålen
og hælen på flere af skoene farvet rød (Fig. 66).
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Fig. 64 Typisk tøffel fra første halvdel af 1600-tallet med meget smal svang og overlæderets kant dekoreret med
buer og huller. Fundet ved udgravningen på Kongens Nytorv. Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 65 Sålens korte, spidse snude og den lille træhæl med konkavt bryst og skrånende nakke er kendetegnende for
damesko i 1600-tallets sidste halvdel. Fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen (FO 2423472). Foto: Vivi Lena
Andersen
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Fig. 66 Intakt remsko fra sidste halvdel af 1600-tallet. Den er karakteristisk for tiden med sin randsyning, bagstykke
med remme, den smalle, firkantede snude, høje, stakkede hæl og med kødsiden af skindet udad på skoens overdel ruskind. Fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum

Skoene fra 1700-tallet, fundet på Krøyers Plads, stammer især fra 1700-tallets første halvdel og er
karakteriseret ved den randsyede teknik, sammensat af bindsål, mellemsål og ydersål, overlæder
med pløs, bagstykker med lange remme (det vil sige remsko, der har været lukket med
metalspænder) og hæl, der på herreskoene består af brede, stakkede hæle af læder sat sammen
med træpløkker, mens de kurvede, læderbeklædte træhæle var forbeholdt kvindernes sko (Fig. 67).
Fælles for både herre- og damesko og i modsætning til 1600-tallets sko blev det nu mest typisk, at
narvsiden på skindet var udad om end enkelte ruskindsko stadig forekom. Endnu et kendetegn for
1700-tallets damesko er tøflen, som var særdeles populært fodtøj. For både 1600- og 1700-tallets
vedkommende står det ud fra det fundne klart, at den lukkede sko ikke var et statisk objekt.
Størstedelen af de sko, som oprindeligt var fremstillet som en lukket sko (med bagstykke), blev på
et tidspunkt omdannet til tøffel ved at skære bagstykket bort, så kun overlæderet holdt skoen fast
til foden (Fig. 68). Tøflerne i gadebilledet har derfor inkluderet både de oprindelige og de redesignede af slagsen.
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Fig. 67 Intakt remsko fra 1700-tallet fundet ved Krøyers Plads (X1069). Spændet var aftageligt og er ikke blevet
kasseret sammen med skoen. Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 68 En oprindelig lukket sko omdannet til tøffel. Skæremærker afslører, at pløsen og bagstykket er blevet skåret
bort. Fra 1700-tallet fundet ved Krøyers Plads (X93). Foto: Vivi Lena Andersen

En skotype, som sjældent findes arkæologisk, er knæstøvlen, og det er til trods for, at vi kender til
støvlemagere fra de skriftlige kilder og ofte ser støvler afbildet på 1600- og 1700-tallets
portrætmalerier. Fra de bevarede eksemplarer fra tiden ved vi, at de høje knæstøvler er af meget
kraftigt læder og nedbrydningsmæssigt har bedre chancer for at overleve i jorden end alle andre
skotyper. Så hvorfor så få?
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Fra Krøyers Plads fremkom et helt usædvanligt fund, som med sikkerhed stammer fra en støvle og
endda med vidnesbyrd om, hvorfor vi finder så få. Der er tale om sål, hæl, overlæder (uden
lukkeanordning) og bagstykke med skæremærker dér, hvor skaftet har siddet. Det store stykke
læder, som skaftet har bestået af, er efter al sandsynlighed blevet genanvendt, mens kun bunden
af den slidte støvle blev kasseret. Hvis ikke den øverste del af overlæderet på det fundne er bevaret,
så er støvlernes bund svære at genkende og adskille fra almindelige, kraftige sko, men som det ses
på støvlen i Fig. 69 kan bagstykke i ét stykke læder og det karakteristiske sidesøm være indikatorer
for dens oprindelige og intakte form.

Fig. 69 Et sjældent arkæologisk fund. Del af støvle fra 1700-tallet fundet ved Krøyers Plads (X87). Skæremærker
afslører, at skaftet er blevet skåret bort. Foto: Vivi Lena Andersen

8.4.3 Indledende betragtninger omkring de fundne skotyper
Som helhed afspejler de fundne sko århundreders skiftende skomoder i København med
udefrakommende impulser, revolutionerende teknikker, øget kompleksitet, eksperimenteren med
materialer og konstruktion.
På nuværende tidspunkt tegner sig følgende tendenser i materialet:


Fra den tynde vendsyede til den stærkere randsyede sko. Oversko. Træpatiner. Læderpatiner
med høje korksåler, der sidenhen blev en integreret del af skoene selv og blev til robuste
hæle. Det er typer og transformationsprocesser, der umiddelbart peger på, at der var nogle
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ydre, fysiske forhold, man forsøgte at værne sig mod og kontrollere. Sko som værnemiddel
gør sig gældende.
Lige såler, høje hæle og randsyede sko med ”aftagelige” bagstykker, der gjorde det lettere
at genbruge og arve sko, vidner alle om tekniske innovationer, der må have påvirket handlen,
håndværket og arbejdsgangene for skomagere såvel som skoflikkere.
Sammenligner man fodtøjet fra København med den nationale og internationale skomode,
så hørte de fundne middelaldersko til den mere beskedne kategori. Men fra 1500-tallets
sidste halvdel og frem tog de prangende skotyper mere plads. Dette mønster kan hænge
sammen med Københavns udvikling fra lille handelsplads til en residensby af betydning.
Der ses også en forandring i fodtøj til henholdsvis mænd og kvinder, der blev gradvist mere
forskellig fra hinanden. Heri spores fodtøjets egenskaber som symbol og identitetsskabende
objekt.

De indledende betragtninger danner grundlag for temaerne i de analysekapitler, der følger:




Funktion og klima
Håndværk og handel
Mode og iscenesættelse

Flere sko fra udgravningerne vil blive uddybende præsenteret i analysen, hvor også øvrige fundne
sko fra København og andre skosamlinger fra ind- og udland vil supplere data

Sammenfatning Del II
Københavns udvikling fra middelalder og ind i tidlig moderne tid var en periode, hvor byen siden
1000-tallet gik fra at være en mindre bebyggelse og senere beskeden handelsplads til at blive det
danske riges politiske, økonomiske og kulturelle centrum.

Skomagerne hørte til blandt de mest talstærke købstadshåndværkere, og deres virke blev reguleret
af skomagerlavet og de dertilhørende lavskråer. Måden at fremstille sko på viser en udvikling fra
den mere simple vendsyede konstruktion, anvendt i middelalderen, til den komplekse randsyede
teknik, der fra 1600 også inkluderede høje hæle. Dette medførte en kontinuerlig øget specialisering
af skomagerhåndværket. Med indførelse af næringsfrihed og udviklingen af den industrielle
fremstilling af fodtøj i 1800-tallets sidste halvdel, kom skomagerhåndværket under hårdt pres for i
dag at være et forsvindende håndværksfag i Danmark.
En præsentation af fodtøjets og klædedragtens udvikling i Danmark viser, hvordan sko og dragt
påvirker hinanden i både form, materiale, dekoration og farve, hvilket understreger, at når fodtøj
studeres isoleret fra klædedragten, vil vigtige betragtninger angående motiverne for forandring
blive overset.
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De fundne sko fra lokaliteterne Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og Krøyers Plads dækker et
tidsspand fra 1300-1800 og stammer fra affaldskontekster, der repræsenterer hele byen og dens
indbyggere. Tilsammen viser de udviklingen inden for skomode, teknik og kønsopfattelse og
reflekterer den forandring, som byen gennemgik i løbet af de 500 år. De indledende observationer
og betragtninger har dannet grundlag for temaerne såvel som aspekter og eksempler i de følgende
tre analysekapitler. Med bidrag fra Københavns Museums øvrige skosamling samt skosamlinger fra
ind- og udland danner disse fund det arkæologiske udgangspunkt for den følgende analyse.
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DEL III FUNKTION OG KLIMA

”The anatomical needs and functional performance, i.e., covering the human foot
and protecting it during mechanical movement of walking, running etc., are
obviously the highest general priority for footwear”.
Volken 2014, 26
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9. Funktion og klima – i et skoperspektiv
Etymologien for sko bliver almindeligvis beslægtet med det græske κεύθω (keuthō) “jeg skjuler” og
det germanske skōuha "dækkende skind" (Nielsen 1989, 375). Ifølge nyere forskning er ordet sko
uden klar etymologi, men germansk skṓha synes at have et brugbart tilknytningspunkt i
bevægelsesverbet skehan "bevæge sig, gå, ile" samt "det, man bevæger sig/går på" (Seebold 1995,
744; Kroonen 2013, 446). 69 Uanset, hvilken fortolkning der anvendes, knytter ordet sig til noget
funktionelt og fysisk. Hvad enten det er foden, der bærer skoen, eller de ydre forhold, som skoen
skal skærme af for (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 15).
Miljøet har konkrete konsekvenser for menneskers handlinger og liv og er en del af tingenes
mulighedsbetingelser, og vi kan derfor ikke se bort fra disse faktorer, når fodtøjet udforskes som
bindeled mellem krop og omverden (Bille & Sørensen 2012, 66; Eskjær & Sørensen 2014, 17; Hodder
2014, 34). Der er talrige fysiske indflydelser, som kan påvirke grundlæggende funktioner i
menneskets krop og sind, og der er uundgåelige temporale forandringer i naturens cyklus såvel som
i mennesket selv (såsom aldring, skader, sygdom), hvor tingen må tilpasses, eller tilstanden
anfægtes eller ignoreres (Bennet 1983; 73; Hodder 2011b, 181; 2014; 24). De fysiske
omstændigheder forcerer respons og tilpasning, men er samtidig del af en kompliceret dikotomi af
valg og behov.
I dette kapitel vil fodtøjet blive anskuet ud fra dets fysiologiske funktionsbredde, og i det følgende
er observationer delt op i praktiske og funktionelle træk ved fodtøjet fra København. Her sættes
fokus på de fysiske forhold, som fodtøjet var en meget konkret del af, såsom det materiale, skoen
var fremstillet af, klimaet, de skulle tilpasses, underlaget, skoen betrådte, og ikke mindst foden i
skoen.

9.1 Materiale – hvorfor læder?
En tings råmateriale vil grundlæggende være bestemt ud fra miljø, klima og ressourcer og med
hensyn til, hvad materialet skal kunne præstere og menneskets udnyttelse af dyreskindets
kvaliteter. Det har antageligt eksisteret i Skandinavien helt tilbage til de første menneskers
indvandring (Mauss 2006, 127; Thomson 2006, 1; Schmidt 2013, 4). Læder var et gennemgående og
essentielt materiale for de københavnske indbyggeres fodtøj.
Læderets egenskaber inkluderer fleksibilitet, styrke, modstandsdygtighed, og det er
varmeisolerende og vandafvisende. Det er et fladt og formeligt materiale, der kan beskæres efter
behov. Ikke mindst føles læderet behageligt mod menneskets egen hud (Thomson 2006, 1;
Andersson 2013, 32; Harris 2014b, 13; Michel 2014, 27, 30).
Kvaliteten af skindet afhænger af dyrets diæt, opdræt, alder, køn og det miljø, hvori det er opvokset,
samt den garvning, skindet slutteligt er behandlet med for at blive modstandsdygtig over for
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Undersøgelse venligst foretaget af lingvist Peder Flemestad ved Saxo-instituttet, Center for Tekstilforskning, marts
2016.
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forrådnelse (Liebgott 1998, 27). 70 Huden er opbygget af et fint netværk af elastinfibre
sammenvævet i tre lag: overhud, læderhud og underhud (Madsen 1994, 110f). Færdigbehandlet
skind består kun af læderhud. Hvordan skindet er garvet, har stor indflydelse på læderets
holdbarhed (Madsen 1994, 110f). Ved garvning bliver tanniner tilføjet, så netværket i skindet bliver
mere resistent over for udefrakommende påvirkninger såsom vand og mikroorganismer. Fra den
sene jernalder og godt ind i 1800-tallet blev størstedelen af læder til fodtøj fremstillet af vegetabilsk
garvet læder, hvortil man anvendte blade, frugt, grene, bark, træ eller planterødder (Reed 1972, 72;
Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 29; Thomson 2011, 5; Volken 2014,
3).71 Processen med at overføre de vegetabilske tanniner fra plantematerialet til huden kunne tage
mange måneder eller endda år (Fasol 1954, 49; Schia 1977a, 314). Vegetabilsk garvet læder, der har
befundet sig i garvegruber i 1-2 år, er meget stærkt. For at få fodtøjet til at holde så længe som
muligt, måtte skindet nødvendigvis garves grundigt (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van
Waateringe 2001, 41). Først skulle huden vaskes, kødsiden skrabes ren for rester af fedtvæv,
derefter opblødes i kalkvand i et par uger, så hårlaget kunne fjernes, efterfulgt af at kalkvandet blev
banket og eller valket ud af skindet. Så blev skindet lagt i garvevæsken i en brøndlignende grube og
behandlet gennem mange måneder for til slut at blive spændt ud og tørret (Fig. 70) (Sørensen 1927,
4; Schia 1977a, 320; Seymore 1995, 121; Liebgott 1998, 56; Thomson 2011, 5). Den vegetabilske
garvemetode udviklede sig i takt med urbaniseringen og muligheden for masseproduktion. Denne
lange produktionstid forud for, at skindet kunne sælges, var kun mulig inden for et økonomisk stabilt
samfund (Volken 2014, 3).

70
71

http://textilnet.dk/index.php?title=Skind Beset 01.03.2016
Efterfølgeren var kromgarvning, der blev udviklet sidst i 1800-tallet (Thomson 2011, 5).
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Fig. 70 Afbildninger af garverier i 1400- og 1500-tallet. Til højre i billederne fjernes håret, og dyrets skind skrabes
rent for rester af kød og fedtvæv med et kødjern. Til venstre i billederne ses toppen af den brøndlignende grube,
hvori skindet blev lagt i garveblandingen (markeret med blåt). Illustrationer:
http://mittelzeit.blogspot.dk/2014/06/leather-tanning-medieval-to-edwardian.html

Det var ikke muligt inden for projektet at få foretaget kemiske garveanalyser, men vi ved, at den
vegetabilske garvemetode blev praktiseret i København. Udgravningen på Rådhuspladsen afslørede
flere dybe, firkantede og runde brøndlignende gruber fra middelalderen, placeret lige uden for den
daværende bys grænser (Fig. 71) (Lyne & Dahlström 2015, 151f).72 I de dybe gruber fandtes især
spor af porse og et væsentligt indhold af bark, og nærved registreredes en samtidig horisont
indeholdende større mængder af kraniefragmenter fra kvæg. Fundbilledet stemmer overens med
andre arkæologisk fundne garverier og peger på anvendelsen af vegetabilsk garvning af læder,
herunder hud fra kvæg.

72

Garvning er kendt som en meget ildelugtende proces og fandt gerne sted i afsidesliggende områder, i udkanten af
eller uden for byen.
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Fig. 71 Plantegning af udgravning på Rådhuspladsen med markering af de dybe, brøndlignende strukturer fra 12001375. Blandt andet indeholdende porse og bark, der tolkes som gruber til vegetabilsk garvning af skind. Illustration:
Lyne & Dahlström 2015, 152

9.1.2 Artsidentifikation
Hvilken type skind blev fodtøjet fremstillet af, og er der forskel på, hvilke typer skind man har
anvendt til de forskellige dele af skoen?
De zoologiske undersøgelser af dyreknogler fra københavnske udgravninger viser et væld af
forskellige dyrearter, men med forventet overvægt af de domesticerede dyr: kvæg, får, ged og svin
(Reed 1972, 282ff; Michel 2014, 30). Af de identificerede dyreknogler fra udgravningen på
Rådhuspladsen var de mest dominerende dyrearter: kvæg (5.092), får/ged (2.832) og svin (2.420)
(Enghoff 2015).73
For at finde frem til, hvilke arter fodtøjet i København blev fremstillet af, blev læder udsat for
hårsækanalyse. Det er en morfologisk undersøgelse af narvsiden af skindet ved hjælp af et digitalt
mikroskopkamera og er en økonomisk, nondestruktiv og let anvendelig metode til bestemmelse af
animalsk oprindelse af store mængder læder (Fig. 72). Hvert dyr bærer signaturen fra sin art i sin
hud. Håret, der engang voksede på dyret, voksede fra rørformede strukturer kendt som hårsække,
og det mønster, de danner, kaldes hårsækmønster eller narvmønster (Michel 2014, 31).

73

Antallet i parentes beskriver antal knogler. Til sammenligning var der kun 129 knogler, der stammede fra hest.
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I samarbejde med konservator ved Københavns Museum, Julie Kofod Hansen, anvendte jeg
hårsækanalyse på det arkæologiske læder og udarbejdede i den forbindelse et referenceark med de
mest almindelige typer af skind til lædergenstande i vores område (se Bilag 5). 74 Optimalt set
analyseres skindet, når lædergenstandene er i tør tilstand. Det vil sige efter konservering. Dog havde
flere af de konserverede fund så høj slitagegrad, at hårsækkene var slidt bort. Våde fund er
vanskelige at analysere, fordi lyset fra mikroskopet reflekteres i vandet og slører billedet, men det
lykkedes dog at gøre brugbare iagttagelser i flere tilfælde. En positiv opdagelse var, at selv på sko,
der er gravet op af jorden for 150 år siden og er blevet fejlbehandlet med diverse substanser, der
med tiden har gjort dem sorte, stive, hårde og fedtede, viste mikroskopmetoden i mange tilfælde
sig stadig at være brugbar (Zink 2012, 157f). Det udmundede i tests af i alt 94 sko fra henholdsvis
Københavns Museum og Nationalmuseet (Fig. 73).

Fig. 72 Øverst: Håndholdte mikroskopkameraer anvendes på konserverede sko og skodele på Københavns
Museums skosamling. Hvis læderet ikke er for slidt, kan hårsækkene på skindet ses, og dyreart vurderes i
sammenligning med referencefotos. Nederst ses eksempler på hårsækfotos fra tre forskellige skind. Nederst til
venstre: Når læderet er vådt, reflekteres lyset fra mikroskopet, og hårsækkene kan være vanskelige at se på, som
på dette overlæder fra en sko fundet på Rådhuspladsudgravningen. Nederst midtfor: Skind fra ged/får anvendt som
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Her skal også fremhæves Marquita Volkens arbejde med hårsæk-database ved Shoe Museum Lausanne i Schweiz,
der er under udvikling netop nu, samt Susanna Harris, ved Glasgow University, der ligeledes arbejder for at bedre
forholdene omkring referencesamlinger til mikroskopisk undersøgelse af læderets narv (Harris & Piquette 2015, 13).
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overlæder på en konserveret barnesko fra 1700-tallet fundet på Esplanaden 50. Nederst til højre: Bagstykke af skind
fra ko/kalv fra sko fra 1700-tallet fra Esplanaden 50. Se hårsækreferencer i Bilag 5. Fotos: Vivi Lena Andersen

Sko fra arkæologiske

Ko/kalv

Ged/får

Uidentificeret

I alt:

78

1

5

84

*

8

2

10

78

9

7

94

samlinger
Samling af bevarede sko nyere tid
I alt:

*Sko med overlæder af gedeskind, men sål af kohud er kun blevet registreret i skemaet én gang under ged/får, men disse kunne også bestå af ko/kalv. Eksempelvis en sko med overlæder og
bagstykke af ged/får og med sål af ko/kalv.
Fig. 73 Hårsækmønstre i læderet anvendt til i alt 94 forskellige sko fra Danmark fra middelalder og tidlig moderne
tid blev undersøgt med digitalt mikroskop. Skoene tilhører henholdsvis Københavns Museum og Nationalmuseet.
Ko/kalv var det mest almindeligt anvendte, mens ged/får især blev iagttaget på bevarede sko fra Nyere tids
samling.

For København har koen været det vigtigste dyr til skofremstilling i både middelalder og tidlig
moderne tid. Det er generelt fra forhistorisk tid til nutid den mest populære skindtype til skolæder
(Hatting 1999, 113; Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 29; Michel 2014,
30). Skind fra køer er generelt fordelagtige at anvende, dels fordi huden er stor og kan anvendes til
både mange mindre læderobjekter og til større objekter, hvor antallet af syninger og samlinger
minimeres. Skind fra koen er kendetegnet som fast, tykt, solidt og stærkt. Optimalt set brugte man
forskelligt læder til henholdsvis læder til overdel og læder til sålen (Fasol 1954, 49; Thomson 2006,
2). Kalveskind er også stærkt, men er tillige blødt og glat og har en æstetisk såvel som sanselig værdi,
da det føles blødt og behageligt mod huden. Analysen viste, at overlæderet på især finere og lettere
hverdagssko kunne være af kalv eller af det tyndere bugskind fra ko. Sålen skulle være kraftigere for
at modstå slitage, mens overdelens læder med fordel kunne være tyndere for at være fleksibelt.
Selvom andelen af knogler fra ged/får fra eksemplet på Rådhuspladsen er høj, så er andelen af
ged/får lille, når det kommer til skind til sko. Det anvendes traditionelt til mere luksuriøst fodtøj og
optager farve godt under garveprocessen - særligt den røde farve (Swann 2010, 16). Netop dette
har vi et eksempel på i de arkæologisk fundne sko. Ved udgravningen på Esplanaden 50 fandt vi
filtsål og rødt overlæder af ged/får fra en sko til et spædbarn (Fig. 74). 75 De øvrige otte sko af
ged/får, der figurerer i skemaet, stammer alle fra Nationalmuseets nyere tids afdeling, der har en
større samling af finere damesko fra 1700-tallet (Fig. 73).76 Det peger på, at skindet fra ged/får også
i København var forbeholdt det luksuriøse fodtøj.

75

Især Marquita Volkens referencegalleri er anvendt til identifikationen: http://shoemuseum.ch.212-83-176200.cloudox.ch/?page_id=2915
76
I alt 40 damesko fra 1700-tallet.
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Fig. 74 Rødt overlæder fra en sko til et spædbarn. Overlæderet er af ged/får og hører til de sjældnere fund blandt
de arkæologisk fundne sko. Fundet på Esplanaden 50, X250.906. Foto: Vivi Lena Andersen

Selvom der i København levede talrige svin, blev deres skind ikke anvendt til fodtøj. Der er en
praktisk årsag til, hvorfor det generelt er så sjældent at finde sko fremstillet af svineskind. Svineskind
har højt fedtindhold, som krævede længere tids garvning, end andre skind, og det var derfor ikke
profitabelt. Fordi svineskind kun er dækket af få hår, pådrager dyret sig synlige skrammer i sin
levetid, og dette forringer læderets kvalitet og markedsværdi. Derudover går svinets hårsække hele
vejen gennem skindet og gør det umuligt at fremstille vandbestandigt læder (Goubitz, van DrielMurray & Groenman-van Waateringe 2001, 16; Evans & Mould 2013; Michel 2014, 37, 39). Det var
et fravalg af ellers tilgængeligt materiale, der berørte aspekter inden for både fremstilling, profit,
æstetik og praktisk funktion.
9.1.3 Læderets tilstand og brug
Ser vi på de fundne sko fra København fra de forskellige perioder, så er middelalderens sko generelt
langt mere nedbrudte, end eksempelvis 1600- og 1700-tallets sko er. Her skal tages forbehold for,
at de yngre sko givetvis ikke har ligget så længe i jorden, som de ældre, så at det yngre er bedre
bevaret end det ældre materiale er ikke overraskende. Alligevel må en del af nedbrydningsgraden
tilskrives de metoder, som man ved hjælp af garvning har forsøgt at konservere skindet med, og
skindet brugt til skoene fra især 1600- og 1700-tallet er i væsentlig bedre stand end de foregående
århundreder (Fig. 75). Den ringe tilstand af middelalderens skolæder indikerer kort tids garvning.
Ofte er læderet spaltet, og det betyder, at garvemidlerne ikke har haft mulighed for at komme hele
læderet igennem og bremse forrådnelsesprocessen (Volken 2014, 39). Dette tyder på en forbedring
af garvemetode og måske også på mere stabile forhold omkring garveprocessen, der tillod læderet
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den påkrævede lange tids garvning. Dertil kommer, at fodtøjet fra tidlig moderne tid er konstrueret
stærkere med randsyning og hæle, som er sammensat af træpløkker, der ikke forgår så let, som en
sytråd. Middelalderskoenes generelle ringe tilstand tilskrives det ujævne håndværk/bearbejdning
af læder, men også som følge af intensivt brug og gadernes tilstand (Atzbach 2006, 3). Brugen og
underlaget behandles senere i dette kapitel.

Fig. 75 Eksempel på læderets bevaringstilstand i en ankelstøvle fra 1400-tallet (til venstre) og en sko fra 1700-tallet
(til højre). Den store forskel i nedbrydningsgraden skyldes ikke alene fundenes aldersforskel og fundkontekst, men
også de måder, som skindet blev forarbejdet på såsom garvningsproces samt måden, skoene er konstrueret på.
Fotos: Vivi Lena Andersen

Et andet iøjefaldende træk ved lædermaterialet, som blev bemærket under registreringen af de
arkæologiske sko, er, at så godt som alle sko fra 1600-tallets København (især sidste halvdel) er
ruskindssko. Det vil sige overdelen (overlæder og bagstykke) har kødsiden af skindet udad.
Ruskindssko var generelt populære i Europa i 1600-tallet, men de tilskrives ofte overklassen og som
eksklusivt modefænomen forbeholdt de få. Men andelen af russkindssko i København er så markant
højere (kun ganske få procent af det samlede fundbillede fra 1600-tallet viser sko med narvside
udad), at det ikke kun kan være forbeholdt overklassen her. Var det en mode, der blev adapteret i
sådan et omfang, at det bredte sig til alle klasser? Var de ikke så eksklusive, som vi tror? Eller kan
der ligge nogle praktiske forhold bag de Københavnske ruskindssko? Umiddelbart er ruskindssko
upraktiske, fordi kødsiden af skindet er sart over for smuds og væde og er ikke så vejrbestandig som
narvsiden. Kan det tænkes, at man var forceret af nogle andre forhold, såsom de materielle
ressourcer? Ruskind bliver gerne fremhævet for dets taktile kvaliteter i form af en fløjlsblød
overflade, og én af argumenterne for dette skinds høje værdi er, at det kræver ekstra tid, umage og
kunnen fra garverens side, at rense og skrabe kødsiden så fint, at kødsiden kan gøre sig
standsmæssigt som synlig overflade på eksempelvis en sko. Det er en del af processen, som garveren
ellers ville kunne slække på, fordi kødsiden almindeligvis ikke var synlig på slutproduktet. Kvæg
kræver gode græsgange og vinterstalde, og i tider hvor kvægbestanden kunne være påvirket
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negativt af klimatiske faktorer, ville læder af god kvalitet blive en mangelvare (Hatting 1999, 116;
Behringer 2011, 95f).77 Eksempelvis ville man være nødsaget til at anvende læder af ringere kvalitet
såsom læder, hvor narvsiden har skader, men hvis garveren investerede tid og kræfter i at gøre
kødsiden præsentabel, ville skindet kunne sælges alligevel. Skader på narvsiden af russkindssko har
jeg observeret eksempler på i det københavnske materiale (Fig. 76). Det var dog kun muligt at
observere det på konserverede sko. Vandet på de nyfundne våde sko forhindrer os i at kunne
observere sådanne detaljer på kødsiden. På grund af magasinforholdene og begrænset adgang til
de konserverede sko på nuværende tidspunkt var det ikke muligt at gennemgå alle ruskindssko for
at få af- eller bekræftet teorien, men gennemgangen vil kunne finde sted på et senere tidspunkt.
Når det fundne fodtøj fra udgravningerne på Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og Krøyers Plads er
færdigkonserveret, og forholdene for flere hårsækanalyser og øvrige skindiagttagelser er ideelle,
anbefales en systematisk gennemgang af læderet med mikroskop - optimalt set med krydsreference
til andre metoder til artsbestemmelse som kvalitetssikring af iagttagelserne (Brandt, Schmidt,
Mannering, Sarret, Kelstrup, Olsen & Cappellini 2014; Fiddymenta, Holsingerb, Ruzzierc, Devined,
Binoise, Albarellaf, Fischerg, Nicholsh, Curtisi, Cheesej, Teasdalek, Checkley-Scottl, Milnerm, Rudy,
Johnsono, Vnoucekp, Garrisonq, McGrorya, Bradleyk & Collins 2015).78

77

Se næste afsnit 9.2 Klima
Mikroskopimetoden er udfordret, når læderet er nedbrudt eller slidt, men her har Mass Spectrometry-Based
Peptide Sequencing vist sig nyttig. Dog er hårsækanalyse via mikroskopi en økonomisk overkommelig løsning,
nondestruktiv og kan nemt og hurtigt anvendes på et stort antal genstande (Brandt, Schmidt, Mannering, Sarret,
Kelstrup, Olsen & Cappellini 2014, 2, 8). For nyligt blev endnu en nondestruktiv metode introduceret, som også er
relateret til Mass Spectrometry: Eraser-test. Med et simpelt viskelæder gnides skindet, og små mængder protein
udtrækkes. Dette protein analyseres ved peptide mass fingerprinting, og dyrearten identificeres (Fiddymenta,
Holsingerb, Ruzzierc, Devined, Binoise, Albarellaf, Fischerg, Nicholsh, Curtisi, Cheesej, Teasdalek, Checkley-Scottl,
Milnerm, Rudy, Johnsono, Vnoucekp, Garrisonq, McGrorya, Bradleyk & Collins 2015). Ligesom Mass SpectrometryBased Peptide Sequencing kræver metoden laboratium naturvidenskabelige specialister og økonomi til hver prøve og
er derfor bedst anvendelig på få prøver fra materiale, der er for nedbrudt til at kunne identificere hårsække.
78
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Fig. 76 Øverst: Sko fra første halvdel af 1600-tallet. Overlæderet har kødsiden udad. På undersiden af overlæderet
(til højre), læderets narvside, ses skader i skindet, der kan stamme fra dyrets opvækst. Sko fundet ved
udgravningen Slotsholmen 1963, København. Nederst: udsnit af moderne skind fra en ren, der har skader på
narvsiden. Sådanne områder af skind kan ikke anvendes til skoenes synlige dele – medmindre kødsiden vendes
udad. Fotos: Vivi Lena Andersen

9.2 Klima
Fra ca. 1400 til ca. 1850 var klimaet præget af den lille istid, der gik hårdest ud over Skandinavien,
Alperne og Nordamerika (Behringer 2011, 85f; Sørensen 2014, 32). Temperaturerne var
gennemsnitlig 2 grader celsius lavere end normaltemperaturen og bevirkede, at selv store søer,
floder og stræder frøs til (Behringer 2011, 88). Det koldere klima medvirkede til økonomiske og
demografiske problemer - særligt i de koldeste århundreder, 1500- og 1600-tallet (Behringer 2011,
85f).79 Længere perioder med frost krævede mere træ til brændsel, og dertil kom, at trævæksten
blev hæmmet af det kolde klima. Det havde også konsekvenser for kvægets helbred på grund af
ændringer i faunaen og færre områder, hvor kvæg kunne græsse. I nogle dele af Nordeuropa blev
kvæghold så problematisk, at mange bønder måtte opgive at holde kvæg (Behringer 2011, 95f). Det
var vel og mærke ikke en konstant kulde, men en dominerende tendens for perioden. Det vil sige,
at der var meget kolde og våde år, men også perioder med mere normalt vejr og endda enkelte år
med ekstrem varme. Forandringer fandt sted som en gradvis proces over årtier, og det er derfor
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De koldeste år er især centreret mellem 1560 og 1575 og igen 1675 og 1715, som klimatologer i dag mener var
forårsaget af vulkansk aktivitet i de perioder (Behringer 2011, 85f).
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vanskeligt at spore de direkte påvirkninger i dagliglivet, men kan vi se, hvordan man beskyttede sine
fødder og sko i exceptionelle mængder sne, abnormal kulde og regn?
9.2.1 På bare fødder?
”Når vinteren kom opholdt alle sig så vidt muligt indendørs (…)”, (Oksen 2000, 31).
”I den ustabile vinter rejste man så lidt som muligt” (Roesdahl & Grinder 1999, 182).
”I et klima som det danske er det for den største del af året nødvendigt at bære fodtøj” (Liebgott
1998, 54).
Disse citater om middelalderens klima og menneskets respons på de ydre forhold beskriver en
udbredt antagelse om, at kulde og sne har holdt middelalderens mennesker indendørs, og at
værnemidler såsom sko skulle til for at trodse klima, vejr og årstidernes nådesløse skiften. Men
skyldes det moderne tankegang og komfort, at vi tillægger fortidens mennesker en begrænset
udendørs færden, når temperaturen faldt? Man var formentlig mere mobil, end vi kan forestille os.
Frosne floder og søer blev anvendt som veje til transport af varer og gjorde ellers ufarbare områder
tilgængelige uden brug af både. Dette blev også brugt som fordel i krigstid. Bedst kendte, lokale
eksempel er vel svenskernes færd over de tilfrosne danske bælter, hvor exceptionelt lave
temperaturer gav ny mulighed for stormangreb på København i 1659. Da Themsen var frosset til,
havde man fra 1500-tallet og frem til 1700-tallet flyttet livet ud på isen med handelsboder og
vintersportsgrene, og fra Nederlandene har kunstnere illustreret folk, der skøjter og spiller hockey
på de frosne kanaler og floder (Fig. 77) (Behringer 2011, 91). Konsekvensen af klimaets barske
forandring var beskyttelse mod regn, kulde og sne snarere end isolering inden døre.
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Fig. 77 Pieter Bruegel den ældre malede ”Return of the Hunters” i 1565. Her illustrerede han nogle af de
udfordringer, det kolde klima afstedkom, men også det leben, som flyttede ud på tilisede søer og floder. Foto:
http://archive.isgtw.org/?pid=1002277

Lige så vel som det kan være svært fatteligt at kunne færdes udendørs i ekstrem kulde, lige så
vanskeligt kan det være at forestille sig, at mennesker kan have været foruden fodtøj. I frostvejr er
det vigtigt, at fødderne holdes varme, for ved lavere temperatur svigter den automatiske
temperaturregulering i de små blodkar, og sansenerverne i fødderne og de motoriske nerver til
føddernes muskler lammes og kan føre til forfrysninger i fødderne (med tab af tæer) (Bennet 1983,
75ff; Thage 2013, 160). Der er brug for varme til at vedligeholde kropslige processer. Det er
vanskeligt for et moderne menneske i den vestlige verden at se datidens fodtøj som et sufficient
hjælpemiddel og værn mod kulde, men lad os for et øjeblik antage, at sko ikke var så nødvendige
for overlevelse. Er det utænkeligt, at mennesker kan have gået barfodet hele året på vores
breddegrader?
Der findes buddhistiske munke, som bor og rejser i Himalayas bjerge barfodet over sneklædte pas.
Yahgan-folket, som beboede den sydligste spids af Sydamerika, og som trods ekstremt koldt klima
(-20 grader og snedækket 5-6 måneder om året) først begyndte at bære tøj efter mødet med
europæerne, ligesom nødstedte mennesker har bevist, de kunne overleve under barske
omstændigheder mod alle fysiske odds (Bennet 1983, 77; Murphy 2005, Mauss 2006, 88). De viser
en tolerance over for kulde, som er utænkelig.
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Sko er, når alt kommer til alt, ikke entydigt, almindeligt set i et globalt perspektiv og ikke
nødvendigvis afgørende for overlevelse for alle. Der findes folk i Danmark den dag i dag, som har
vænnet sig fra at bruge sko, og som har bare fødder hele året (Holle 2010). Fra naturens side udvikles
hård hud under fodsålen og føddernes hærdes gennem slid (Andersen 1953, 21). Man må regne
med, at det tidligere ikke har været ualmindeligt for en del af befolkningen at gå barfodet, og at
akklimatisering og tilvænning er lige så vigtig som beskyttelse (Sørensen 1927, 3; Koch 1990, 77).
Ved gennemgang af kalkmalerier fra det middelalderlige Danmark ses en del afbildet med bare
fødder såsom Adam og Eva i Paradisets have før syndefaldet, engle, nydøbte, afdøde på vej til enten
himmel eller helvede samt de mere jordisk relaterede afbildninger af munke, børn i skole og
forbrydere i galgen, krøblinge og tiggere (Fig. 78) (Broby-Johansen 1947, 86, 174; Haastrup 1989,
16).80

Fig. 78 Til venstre: Jesusbarnet har ligesom de andre børn, men ulig de voksne, ikke sko på. Kalkmaleri fra Tuse
Kirke. Til højre: Til højre for Jesus træder en undselig skikkelse frem i laset tøj og bare fødder. Kalkmaleri fra
Viggersted Kirke. Foto: www.kalkmalerier.dk

I billedkunsten i øvrigt præsenteres vi oftest for de bare fødder i relation til børn og fattige – som
eksemplet i Fig. 79, der skildrer bylivet i København omkring 1780, hvor de bare fødder tilhører en
skikkelse, der både er barn og fattig (Mould 2015, 132f). Det generelle billede i Nordvesteuropa er,
at antallet af fundne barnesko er meget mindre end antallet af voksensko (mere end, hvad den
faktiske demografiske fordeling sandsynligvis har været), og det tyder på, at børn jævnligt har gået
barfodet (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waaterringe 2001, 11). Så selvom sko basalt
80

Gennemgang foretaget via www.kalkmalerier.dk.
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set ikke er så livsnødvendige for overlevelse, så er alternativet, de nøgne fødder, et fænomen med
stærke sociale og negative konnotationer, og derfor anses sko for nødvendige af mere end
fysiologiske grunde. Gennem historien har fraværet af sko ofte været indikation på fattigdom,
ydmyghed og slaveri (Sampson 2016, 133). Sko fungerer både bogstaveligt og symbolsk som grænse
mellem rent og urent og som beskytter af mere end blot den fysiske fod. Sko er ikke kun filter for
det urene på underlaget, som skoene betræder, eller andre udefrakommende fysiske trusler såsom
klimaet. Det er også filter for det forurenende, som kan skade selvet og den sociale orden. Skoene
vil i Mary Douglas´ perspektiv være en genstand, der bruges til at kontrollere og organisere det
urene og skabe og opretholde orden (Douglas 2006 (1966); Sampson 2016, 137).

Fig. 79 Nytorv, København ca. 1780. Den ene at de to drenge i pjalter i billedets nederste venstre hjørne har bare
fødder. Bare fødder har ikke været ideelle i et urbant miljø – hverken fysisk eller socialt – men var ikke desto
mindre en del af bybilledet. Foto: Kone i halsjern ved kagen. Ukendt kunstner. Københavns Museum
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9.2.2 Værn mod kulden
Isolering i form af beklædning er medvirkende til at bibeholde den varme, som allerede findes i
kroppen, og i dag trækker vi i højskaftede støvler, når sneen og temperaturen falder. Støvler med
højt skaft fundet ved arkæologiske udgravninger er dog ganske få. Antallet af støvler og sko fundet
arkæologisk i Nederlandene har en ratio på 1 til 3.000 (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van
Waateringe 2001, 230). Samme mønster tegner sig mange andre steder, herunder Danmark (Egan
2005, 22). Som beskrevet i afsnit 8.4.2 fremkom blot én del af en langskaftet støvle – fra 1700talskontekst i udgravningen på Krøyers Plads. Ud fra billedkunsten og de skriftlige kilder må andelen
af støvler givetvis have været større, end hvad fundene viser, på grund af genanvendelse af
skaftlæderet, men de blev brugt af et mindretal i relation til erhverv og rang og var ikke udbredt
som vintersko for alle (Jäfvert 1938, 38, 59; Quinn 2010, 12; Evans & Mould 2013, 86).
Hvad støvler angår, har vi fra middelalderens København udelukkende simple, lave ankelstøvler med
pløs. En gruppe reenactors i Sverige har eksperimenteret i praksis med, hvordan man holder sig
varm og tør i middelalderdragten, herunder ordinære ankelstøvler, i et koldt klima (Käll 2015). Det
svenske eksperiment viste, at følgende faktorer var afgørende for at kunne tilpasse sig og værne
mod kulden: 1) Aktivitet (eksempelvis gang, så kroppen genererer varme indefra), 2) hoser af uld,
der skyr vand, 3) at holde hovedet varmt, så varme fra fødderne ikke omdirigeres op gennem
kroppen og efterlader fødderne kolde, 4) samt lag på lag beklædning og uldne klæder med god
rummelighed, så det er muligt for kropsvarmen at cirkulere. Netop uld og lag-på-lag-metoden finder
vi også beskrevet i digteren Steen Steensen Blichers observationer omkring det at holde sig varm og
fødderne tørre under jagt. Han udgav i 1832-1836 et tidsskrift for jagtelskere, hvori han bidrog med
anbefalinger til påklædningen, herunder fodtøjet: ”Et slags Fodtøj, som vi have set nogle Bønder
bruge, ville vi dog også berøre; og det ikke blot for sin Snurrigheds Skyld. De drage nemlig tre Par
Strømper over hinanden; de yderste de groveste, og binde dem vel fast under Knæerne. I Frostvejr,
og når man ikke kommer til at gå i Vand, holde de Fødderne både varme og tørre, om det endog er
i dyb Snee; blot de yderste blive klamme, de mellemste undertiden en smule fugtige; men de inderste
holde sig tappert. (…).” (Blicher red. af la Cour 1979).81
Det svenske eksperiment peger på vigtigheden af en rummelig sko, hvor der er plads til uldsokker,
gerne flere lag, og hvor der er plads til, at varmen fra fødderne kan cirkulere. Det kan varmen ikke,
hvis skoen sidder stramt til foden, fordi det hæmmer blodcirkulationen. Dette forhold er også
væsentlig i inuitternes dragter (Hansen, Meldgaard, Nordqvist og Ejlersen 1992, 117).
Fodbeklædningen hos inuitterne er altid dobbelt som dragten, bestående af en skindstrømpe og en
støvle (kamik) (Hansen, Meldgaard, Nordqvist og Ejlersen 1992, 132). Netop middelalderens simple
ankelstøvler med foldet pløs er konstrueret til at kunne give den rummelighed og fleksibilitet, som
der var brug for. Lukkeanordningen ved pløsen kunne løsnes og give plads til flere lag strømper. Så
det var formentlig ikke noget problem at holde varmen i middelalderens læderstøvler med
uldstrømper uden på hoserne (Oksen 2000, 11). Middelalderens ankelstøvle er således ikke en
81

I essayet Jægerens Påklædning. Citat gengivet i Thage 2013, 157.
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decideret vinterstøvle, men er så fleksibel i sin konstruktion, at den kan tilpasses til at være det
sammen med den øvrige klædedragt.

Fig. 80 Overlæder fra tøffel fra 1600-tallet med rødt for af uldtekstil, set fra oversiden og undersiden (D11002p). Til
højre eksempler på strømper fra 1600-tallet af forskellig tykkelse og kvalitet, der båret i flere lag kunne værne mod
kulde og regn. Både sko og strømper er fundet i København og tilhører Nationalmuseet. Fotos: Vivi Lena Andersen

Der er så vidt vides ikke fundet sko i Skandinavien lavet af skind med bevaret pels på indersiden,
som det kendes fra de arktiske egne. Det var ellers teknisk muligt, og man anvendte pels på andre
dele af klædedragten (Kierkegaard 1885, 92). Der findes ganske få bevarede eksempler på, at man
anvendte pels i sko – herunder en sko fra skibsvraget Mary Rose (1545), hvor kaninpels var blevet
anvendt som for, ligesom vi fra skriftlige kilder ved, at kaninpels indgik i fremstilling af tøfler i
Nederlandene (Swann 2001a, 52; van Dam 2002, 60f; Evans & Mould 2013, 87). Under udgravningen
på Rådhuspladsen blev der fundet 52 knogler fra sæl, men der er på nuværende tidspunkt ikke
noget, der tyder på, at man anvendte deres skind til fodtøj i København, ligesom man gjorde på
Grønland (Enghoff 2015). Dog er der fundet endnu uidentificeret pels i en sko fra 1700-tallet ved
udgravningen på Esplanaden 50, som har tilhørt et større barn. Her observerede jeg med digital
mikroskopkamera pels på undersiden af bindsålen, mod mellemsålen (Fig. 81). 82 Pelsen har ikke
været synlig, men har tjent som isolerende værn mod kulde fra jorden. Dette kan være et konkret
eksempel på, hvordan man kunne konstruere en art vintersko. Skoens form og stil er lig de øvrige
sko, men er altså ekstra isoleret i det skjulte.
82

Hår fra pelsen blev udtaget som prøve til visuel artsbestemmelse via mikroskop, men det var ikke muligt at
artsbestemme hårene i pelsen ved denne metode, fordi hårets struktur var for utydelig i mikroskopet.
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Fig. 81 Til venstre remsko fra Esplanaden 50, (X250.634) fra midten af 1700-tallet. Detaljefotos til højre viser pels fra
undersiden af mellemsålen. Fotos: Vivi Lena Andersen

Internationalt kendes ikke mange eksempler på, hvordan man ellers forede tøj, fordi det ikke er
bevaret (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 30). Men fra København
fandtes en del eksempler på indlægssåler af filt og enkelte af uldtekstil (Fig. 82 og 83). Fundne
dragtdele vidner endda om, hvorfra materialet til indlægssålerne stammer. Der er blevet observeret
sålformede udskæringer på dragtdele såsom skyggen af filthatte, så for til sko var dermed del af en
genanvendelsespraksis af kasseret beklædning. Ved gennemgangen af Nationalmuseets skosamling
fandt jeg et overlæder fra en tøffel fra 1600-tallet, der havde et for af tykt, vævet uld, som har
varmet oversiden af forfoden (Fig. 80).
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Fig. 82 1600-talssko fra København med indlægssål af filt. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Fig. 83 Venstre side: Fragment af jakke og filthat fra 1600-tallet, fra voldgraven under Rådhuspladsen. Såleformede
stykker er skåret ud til genanvendelse i strømpefødder og/eller som indlægssål i sko. Højre side: Indlægssåler af filt
fra 1600- og 1700-tallets København. Filtsålerne kan stamme fra genanvendte dragtdele. Fra højre øverst og ned:
Amaliegade /Toldbodgade 1976, KBM 2909 Esplanaden og KBM 3829 Rådhuspladsen. Hat tilhører Nationalmuseet.
Fotos: Charlotte Rimstad og Vivi Lena Andersen

I en 1600-talstøffel fra udgravningen på Rådhuspladsen fandtes løst fyld i hulrummet mellem
overlæder og bindsål, af hvad der vurderes til at være fine høvlspåner af birkebark (Fig. 84). 83 At
anvende plantemateriale som for så vi eksempel i de tidligere nævnte sko fra manden i isen, Ötzie,84
men også fra inuitternes støvler, hvor dunet marehalm hyppigt bliver benyttet som indlægssål
(kaldet kamikgræs) som et isolerende lag mellem strømpen og kamikken (Hansen, Meldgaard,
Nordqvist og Ejlersen 1992, 155ff). 85 Fra udgravningen på Rådhuspladsen fremkom også en
damesko fra 1600-tallet med et intakt lag af bark mellem bindsål og mellemsål (Fig. 85). Bark har
83

Personlig kommentar fra arkæobotaniker Annine Moltsen ved Natur & Kultur, 6. maj 2016.
Se afsnit 2.1 Skoens udvikling og Fig. 5.
85
Fra skibsvraget Mary Rose (1545) kendes strå i bunden af en sko og fra San Juan-vraget (1588) kendes siv som for
(Evans & Mould 2013, 88).
84
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isolerende effekt og har beskyttet mod kulde og vand fra underlaget (Swann 2001a, 15). Også for af
hår er fundet i flere af skoene fra 1600-tallet fra udgravningen på Rådhuspladsen (Fig. 86).86 Håret
var lagt i et lag mellem bindsål og forsål eller oven på bindsålen.

Fig. 84 Til højre: Lædertøffel fra 1600-tallets slutning fra udgravningen på Rådhuspladsen. Som løst fyld under
overlæderet ses fine høvlspåner af birkebark. Nederst til venstre: Skindstøvler fra inuitkultur på Belcher Islands i
det nordlige Canada med lignende isolering: høsålforing. Tilhører Bata Shoe Museum. Fotos: Øverst til højre sål af
kamikgræs fra Hansen, Meldgaard, Nordqvist og Ejlersen 1992, pp. 155. Øvrige fotos af Vivi Lena Andersen

86

De personer, der skulle vaske lædergenstandene, blev instrueret meget specifikt i at iagttage og respektere
eventuelle spor af for, så disse ikke blev vasket bort. Så den høje andel af sko med for intakt kan skyldes særligt fokus
på netop dette.
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Fig. 85 Lag af bark mellem bindsål og mellemsål i sko fra det sene 1600-tal. Fundet ved udgravningen på
Rådhuspladsen (FU 208566). Barken har haft isolerende effekt mod kulden fra underlaget. Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 86 Sko fra 1600-tallet fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen. De har for af hår mellem forsål og bindsål
eller som separat indlægssål. Håret har gjort det mere komfortabelt at gå med skoen, men har også bidraget som
værn mod kulde fra underlaget. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Samlet set er der tale om en måde at værne fødderne mod kulde ved at isolere og fore sko på en
skjult facon, så skoene i øvrigt ikke afveg i udseende fra de øvrige skotyper. Derudover synes det
påfaldende, at langt størstedelen af de fundne typer af for stammer fra sko fra 1600-tallet. Det kan
skyldes gunstigere bevaringsforhold, eller at en stor del af de fundne sko fra København stammer
fra 1600-tallet, og derfor virker den gruppe mere dominerende i det samlede billede. Eller også
hænger behovet for foring sammen med de klimatiske forhold, hvor den lille istid især i 1600-tallet
udfordrer de københavnske indbyggere. Som det næste afsnit vil vise, så hænger for-behovet
sandsynligvis sammen med en ændring i måden at konstruere sko på, som medfører, at for indgår
som en del af adaptionen på lokale vilkår.
9.2.3 På afstand
For nogle skos vedkommende kunne man på afstand ikke se alle deres ilagte værnende kvaliteter.
Der var dog typer og tekniske anordninger, som tydeligt havde en funktion i relation til klima og
miljø ved netop at skabe afstand til kulde og vådt underlag.
For at kunne stå fast på et isglat underlag eller ved gang på et stigende terræn kunne man i
middelalderen fæstne isbrodder af jern til fodtøjet, som en art snesko (Roesdahl & Grinder-Hansen
1999, 182f; Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001 305, 311). Glat føre
mindsker friktionen mellem vejen og skoene, og for at holde balancen må kroppen føres mere
forover for at få den i lod. Forfoden, og ikke hælen, sættes frem til kontakt med underlaget, således
at foden ikke straks fuldt belastes og kommer i skred. Derfor har man formodentlig fæstnet
isbrodderne under den forreste del af foden. En enkelt svært korroderet isbrodde er fundet i
København ved udgravningen på Kongens Nytorv (Fig. 87). Ville man i stedet hellere benytte sig af
det isglatte underlag til at komme hurtigere frem eller for fornøjelsen skyld, anvendte man
benskøjter af lange dyreknogler med undersiden slebet flad. Seneste eksempler fra København
fremkom under udgravningen på Rådhuspladsen og Kongens Nytorv, i voldgraven, og de er foreslået
tolket som tabt gennem isen, mens ejerne har stået på skøjter på den frosne voldgrav, men kan dog
også være sekundært deponeret som affald (Fig. 88) (Mordhorst, Andersen & Johnsen 2013, 50).
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Fig. 87 Isbrodde-metode til fastholdelse af isbrodde. Foto og røntgenfoto af y-formet isbrodde fundet ved
udgravningen på Kongens Nytorv (FO 211157). Illustrationer: Roesdahl og Grinder-hansen 1999, pp. 183. Fotos:
Københavns Museum, Nationalmuseets bevaringsafdeling

Fig. 88 Benskøjte fra udgravning af voldgrav under Rådhuspladsen. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum
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Den bedst kendte måde til at skabe afstand mellem sko og underlag er patinen. I litteraturen om
europæiske sko beskrives træpatiner ofte som ordinær oversko fra 1300-tallets slutning til 1400tallets slutning (Oksen 2000, 20, 31; Grew & de Neergaard 2006, 91; Shawcross 2014, 36). Man
brugte patiner under sine sko for at hæve foden og skoen over gadens smuds og søle, men de var
også nyttige i regnvejr til at holde fødderne tørre samt skabe afstand til et koldt underlag. Men da
vi så sjældent finder dem trods gode bevaringsforhold, er det vanskeligt at estimere, hvor udbredte
de var i byen i forhold til de andre typer af fodtøj (Baart 1977,89f; Wubs-Mrozewicz 2005, 21). Trods
ekstensive udgravninger langs kysten og havnen i København og i byens voldgrave, hvor man kunne
forvente at finde tabte patiner/træsko/trætøfler, ses ikke flere eller mere intakte træpatiner end i
resten af byen. Der er også kun fremkommet ganske få afskårne læderremme fra patiner. De er
ellers typiske levn, fra når de udtjente patiner kunne anvendes som brænde (Ceynowa & Trawicka
2016, 12). Læderet blev skåret af, fordi brændt læder udvikler en kraftig stank.
Som vi kan se på de mange hverdagssko, vi finder, så er de alle blevet flittigt brugt og slidt efter
friktion mod groft underlag. Hvis brugen af patiner var udbredt, ville den form for slitagegrad ikke
forekomme.
Ved gennemgang af Danmarks kalkmalerier er der kun noteret fire figurer, der bærer patiner, og
fire, der bærer træsko.87 Træskoene ses på mandlige figurer, der forestiller en djævel, fabelfigur,
mand, der pisker Jesus på korset, og en mand, der har taget sin ene træsko af og holder den, som
skulle han til at kaste den. Man kunne forvente, malerierne skildrede bønder bære træsko, men de
er afbildet med sko af læder. Hvad patiner angår, bliver det ene par båret af en djævel, det andet af
en af de hellige tre konger, Melchior, det tredje af en velklædt mandsperson og det sidste af et
bevæbnet vildsvin (Saxtorph 1997, 188f). Træskoene indgår tydeligt i negativt ladede skildringer
ligesom patinerne, men disse sættes også i relation til finere folk (Saxtorph 1997, 78f).
Tolkningsgrundlaget er småt, men ikke desto mindre er fraværet af træpatiner og træsko
interessant, når vi i øvrigt anvender malerierne som repræsentative for klædedragten i
middelalderens Danmark. Derudover er det værd at bemærke, at skoene af træ er et særsyn i både
den danske billedkunst såvel som i de fysiske levn.
Ifølge June Swann er dette særsyn retvisende for den faktiske brug af patiner i dette område. Hun
mener, at patiner var sjældne i Skandinavien i sammenligning med det øvrige Europa, og Swann
foreslår, at fravalget skyldtes, at patinerne var upraktiske i skandinavisk kontekst (Swann 2010, 20).
Ved gang i høj sne er de klodsede, og de kan nemt tabes, samt sneen sætter sig fast til træet, så man
går med klumper af sne under skoene (Noorlander 1978, 13). De høje træpatiner var ikke egnede til
de lokale klimatiske forhold og underlag og var derfor ikke så udbredte her.
Vi har også ganske få fund af træsko og trætøfler fra 1500-,1600- og 1700-tallets København (Fig.
89). Sko af træ beskrives traditionelt som meget almindelig for jævne folk (Noorlander 1978, 13, 15;
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Den såkaldte Træskomalers karakteristiske træsko, som han skildrede alene, er ikke talt med her, da han anvendte
den som et genkendeligt mærke (Stoklund 2003, 136f).
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Mathiassen 2001, 93; Saguto 2009, 35). Alligevel hører de til sjældenhederne på trods af særligt
gode jordforhold for bevaring at træ. Goubitz, van Driel-Murray og Groenman-van Waaterringe
vurderer, at træsko ikke blev brugt i stor skala i byerne, og at det ikke forklarer det proportionelt
store fravær, at nogle er endt som brændsel (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van
Waaterringe 2001, 11; Mould 2009, 10). Man kan også stille spørgsmålet, hvorfor de mange
træhæle fra læderfodtøjet i 1600- og 1700-tallet undgik flammerne og blev smidt ud, hvis træskoene
samtidig så konsekvent og nøjsomt gik op i røg? På skrift synes sko af træ dog at have gjort sig
bemærket. Polakken Jan Pasek, som var i Danmark med de polske hjælpetropper i 1659, noterede,
at danskerne ikke kun på landet, men også i byerne bar sko af træ (dog ikke fruentimmer af højere
stand), hvormed de gør så stor larm, at man næppe kan høre en anden tale (Stoklund 2003, 139).
Om denne beskrivelse også gjaldt København vides ikke.
Det er altid problematisk at tolke ud fra fravær, men det er værd at notere, at læderpatinerne fra
1400-tallet også er et særsyn i København. Der er tilsyneladende kun fundet én sål fra en
læderpatine fra 1400-tallet (Fig. 90). Læderpatinen var på det tidspunkt beregnet til indendørsbrug
og en luksus forbeholdt de få (Jäfvert 1938, 24; 1938, 24). Hvis man samtidig tager træpatinernes
sociale placering ud fra de danske kalkmalerier for pålydende, så kunne det tyde på, at både træog læderpatiner blev anvendt af en mindre, højere rangerende gruppe af mennesker i dansk
kontekst og ikke var allemandseje (Heeland 1926, 30; Pratt & Woolley 2008, 13).

Fig. 89 Tre tiders træpatiner/trætøfler fra København. Fra øverst til venstre: Træpatine fra 1400-tallet fra Kongens
Nytorv. Trætøffel fra 1500-/1600-tallet fra Vingårdsstæde - tilhører Nationalmuseet. Trætøffel nederst til højre fra
1700-tallet fundet ved udgravningen Esplanaden 50. Fotos: Vivi Lena Andersen

141

Fig. 90 To tiders læderpatiner. Øverst: Læderpatine fra 1300-/1400-tallet. Tegning af bindsål og remme fra
læderpatine fra Nijmegen, Nederlandene. I midten bindsål fra samme type læderpatine fundet i København. Til
højre intakt læderpatine fra Nederlandene - tilhører Bata Shoe Museum. Nederst: Læderpatiner fra 1500-tallet. Sål
til venstre fra Kongens Nytorv. Sål i midten samt intakt patine til højre er fundet i Mikkel Bryggersgade - tilhører
Nationalmuseet. Illustration: Goubitz et al. 2001, fig. 52 pp. 265. Fotos: Vivi Lena Andersen

De få fund af læderpatiner i 1400-tallet ændrer sig til en del flere fund af efterfølgeren, de mellem
ca. 2 og 5 cm høje tøfler og sko med plateausåler af kork under forfoden og træ under hælsædet
indrammet af bindsål, ydersål og en kant af læder (Fig. 90 og 91). Kork i 1500-tallets og 1600-tallets
fodtøj har været særdeles anvendeligt til beskyttelse mod kulde fra underlaget og var lettere for
foden at løfte end en patine med høj træsål. Dels som isolerende materiale og dels i form af
designet, hvor korken indgår i en plateausål, der løfter foden flere centimeter fra underlaget
(Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 16, 30).88 Dernæst var kork også
anvendeligt som beskyttelse mod vand og fugt fra underlaget, ligesom kork i form af en vinprop
holder væsken stangen. Kork stammer fra barken af en korkeg og er naturligt udbredt i landene
langs det vestlige Middelhav (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 253).
Den kork, som blev benyttet i Skandinavien, stammer især fra Portugal.

88

De fundne korksåler fra Kongens Nytorv er op til 55 mm i tykkelse.
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Fig. 91 Til venstre: tværsnit af tøffel med sål af kork under forfod og træ under bagfod. Tegnet efter tøffel fra
Nederlandene. Til højre ses såler fra tøfler samt intakt tøffel fra Kongens Nytorv. Disse er konstrueret på samme vis
som det nederlandske eksempel med kork under forfod og træ under bagfod. Kork markeret med grøn og træ
markeret med rød. Illustration: Goubitz et al. 2001 fig. 2, pp. 123. Fotos: Mia Toftdal

Da hæl på sko kom til omkring år 1600, gik ”plateau”-patiner ud af brug. Den flade, tykke sål, som
karakteriserede patinerne, passede kun til flade sko. Flere skoforskere mener, at den høje hæl var
en afart af de høje patiner, og hælen overtog den funktion, patinen havde - at skabe afstand mellem
underlag og fod. I en kortere årrække af 1600-tallet eksperimenterede man dog med en hybrid
mellem en flad og en højhælet sko i ét, der ovenikøbet var en art patine og sko i ét. Som det fremgår
af Fig. 92, var skoen en for tiden traditionel højhælet sko, men under sål og hæl (hele vejen fra snude
til hæl) sad en ekstra og kraftigere ydersål. På nogle af disse sko sad denne ekstra ydersål kun fast
under forfoden af skoen, og det betød, at den del, der sad under hælen, klappede op i hælen ved
gang (Jäfvert 1938, 54ff; Swann 2001a, 129). Smældet gav navn til typen: ”slap-sole”. Ud over at
kunne pådrage bæreren opmærksomhed med denne lyd, så forhindrede den rent praktisk skoens
hæl i at synke ned i blødt underlag, når det havde sneet og regnet. Typen ses kun som fint fodtøj,
og jeg havde ikke set eksempler på, at typen fandtes i Danmark, indtil jeg fandt et aparte udseende
fragment af en sål fra udgravningen på Kongens Nytorv. Ved sammenligning med intakte
eksemplarer viste det sig, at sålen sandsynligvis stammer fra denne særlige skotype. Konstruktionen
slog dog ikke an, og i 1700-tallet blev patiner af træ og jernring brugt i regnvejr eller ved beskidt
arbejde, mens velhavende kunne købe en speciallavet galoche, som passede præcist til den enkelte
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højhælede sko, der i de kredse ofte var fremstillet af tyndt læder med fint stof udenpå (Fig. 93)
(Jäfvert 1938, 59; Peacock 2005, 62; Styles 2007, 25). Tilsyneladende er disse typer ikke bevaret fra
Danmark, og det er spørgsmålet, om de overhovedet har været anvendt her.

Fig. 92 Sål fra en formodet ”slap-sole”-sko fra Kongens Nytorv. Blå pil viser, hvor såldelen har siddet på skoen.
Skoen til venstre er fra 1600-tallet og tilhører Royal Ontario Museum. Fotos: Vivi Lena Andersen

Fig. 93 Øverst: Engelsk 1700-talssko og oversko til fin brug. Nederst: Træpatine med jernring fra 1700-tallets
England. Ingen af disse typer skobeskyttelse blev tilsyneladende brugt i Danmark. Sko og oversko tilhører Bata Shoe
Museum. Patine med jernring tilhører Royal Ontario Museum. Fotos: Vivi Lena Andersen
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De eneste af disse patine-relaterede innovationer, der blev bibeholdt som værn mod kulde og vand,
var hælen og trætøflen/-skoen. Formentlig netop, fordi træpatiner, læderpatiner og kork-/træsåler
forsvandt til fordel for hælen. I 1600-tallet udvikledes et ekstraordinært behov for at tilføje for i
skoene. Selvom hælen løftede bagfoden op over underlaget, var den forreste del af skoen tæt på
det kolde underlag, og med den lille istids klimatiske udfordringer blev for en nødvendighed i 1600tallets sko. Med for i skoen gav det også mulighed for at kunne bære en knap så tyk og grov strømpe,
så skoens varmeisolerende egenskaber kunne principielt have forplantet sig til den øvrige
klædedragt. Visuelt skulle skoene tilsyneladende ligne skomoden mod syd, og derfor adapterede
man ikke ellers bedre klimapassende skotyper fra nord. På kamikker og mokkasiner går sålen oftest
op omkring fodens sider, så der er sammensyningen ikke så udsat for sne og vand (Fig. 94). (Hansen,
Meldgaard, Nordqvist og Ejlersen 1992, 119).89

89

Se eksempler på Nationalmuseets site for skinddragter: http://skinddragter.natmus.dk/Clothing/Details/382
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Fig. 94 Snestøvler fra Lapland før 1912, der er konstrueret lig de grønlandske kamikker og mokkasiner anvendt i
arktiske egne. Bemærk sålen, der går op omkring fodens sider. Sammensyningen af overlæder, skaft og sål sidder
på denne måde højt oppe og er ikke så udsat for sne og vand. Denne teknik tog man ikke til sig i Danmark trods de
praktiske fordele. Støvler tilhører Powerhouse Museum, Sydney. Foto: Vivi Lena Andersen
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Til gengæld udviklede 1500-tallets høje kork/træsål med læderkant sig sidenhen til en særlig
randkonstruktion, den ombukkede rand (Fig. 95). Ifølge Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van
Waaterringe blev denne randteknik anvendt i 1600-tallets mere luksuriøse sko, men for Københavns
vedkommende var den ombukkede rand ofte anvendt på et langt bredere udsnit af indbyggernes
sko. Dette skyldes formentlig, at man så en værdi i randens praktiske funktion. Skomager Kenneth
Elsgaard blev bedt om at observere tekniske detaljer i det fundne 1600-talsfodtøj for derefter at
efterprøve teknikker som en slags kognitiv rekonstruktion i forsøget på at bringe forståelse for valg,
der med en nutidig håndværkers øjne kan forekomme ulogisk eller mærkværdig (Fig. 96) (Jørgensen
2013, 91). Processen viste, at det var meget mere tids- og færdighedskrævende at skabe den
ombukkede rand frem for en almindelig rand. Til gengæld viste forsøgets færdige resultat at skabe
forståelse for valget af den ombukkede rand. Den ombukkede rand har narvsiden af læderet udad,
og det giver maksimal vandtæthed (Fig. 97) (Evans & Mould 2013, 60). Ved at glatte randen hele
kanten rundt med et varmt jern, kunne skomageren brænde porerne i skindet og derved lukke af
for, at vand trængte igennem. Måske er den vandskyende rand blevet foretrukket i København af
netop denne egenskab, selvom det krævede ekstra af skomageren. Derudover noterede Elsgaard
sig, at man ved denne metode kunne få anvendt strimler af tyndt læder, som ellers ville ende som
fraskær.

Fig. 95 1500-tallets høje kork/træsål med læderkant (til venstre) udviklede sig til den ombukkede randkonstruktion
(til højre). Med rødt er markeret den kant af læder, der har ligheder med den ombukkede rand. Illustration: efter
Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waaterringe 2001.
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Fig. 96 Skomager Kenneth Elsgaard observerede tekniske detaljer i 1600-talssko fra udgravningen på Rådhuspladsen
i Københavns Museums fundkælder. En karakteristisk type rand, den ombukkede rand, blev derefter genskabt i
skomagerværkstedet for bedre at forstå valget af netop den teknik. Fotos: Vivi Lena Andersen

Fig. 97 Genskabelse af ombukket rand fra 1600-tallet af skomager Kenneth Elsgaard. Fotos: Vivi Lena Andersen
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9.3 Underlaget
Nederlandske Pieter Camper noterede sig i 1782 vigtigheden af skoens tilpasning til det lokale
underlag: ”Experience and reflection soon led me to the conclusion that the shoe adapted to one
town may not be so well suited to another. A shoe, for example fitted for the Hague, is not so for
Amsterdam (…)” (Camper 1782, 1 i oversættelse af Dowie 1861). Ligesom klimaet stiller underlaget
krav til gangen og fodtøjet (Bennet 1983; Thage 2013, 135). Hvilke forhold var kendetegnende for
København? I dette afsnit afsøges, om måden, fodtøjet blev konstrueret og udviklede sig på, var
påvirket af de gader og stræder, som skoen og deres ejere betrådte.
9.3.1 Brolægning
Gadebelægningen og dens udvikling i København er et område, der endnu ikke er kortlagt til fulde,
men Hanne Dahlerup Koch har tidligere belyst middelalderens vejteknologi i ni af de danske
middelalderbyer ud fra de arkæologiske udgravninger (Koch 2000, 239).90 Her fandt hun frem til, at
belægningen først og fremmest bestod af den simple form med et udspredt stenlag af mindre sten
lagt direkte på undergrunden, og den blev fra 1300 almindelig vejbelægning på de fleste bygader
(Koch 2000, 248f, 254). Opdeling af gadens trafik med fortov og rendestene blev etableret i løbet af
1400-tallet. Fortovene var højere end gaden og dermed hævet over gadeskidtet, hvilket var en
fordel for fodtøjet (Koch 2000, 256ff). Efterhånden, mod middelalderens slutning, blev
vejteknologien mere avanceret, og regulære brolægninger (med et sættelag af sand eller grus og
med større sten anbragt enkeltvis) blev etableret på de mest befærdede færdselsårer i byen (Koch
2000, 251). Disse iagttagelser stemmer overens med det generelle indtryk af den københavnske
belægning. For nyligt fremkom en stenbelægning over en længere strækning af Nørregade fra
Bispetorvet til Gammeltorv bestående af mindre sten lagt i ét lag direkte på undergrunden (Fig. 98).
91 Belægningen er foreløbigt typologisk dateret ud fra genstande til 1300-/1400-tallet. Der fremkom
også partier af en senere vejbelægning, hvor stenene er tilhugget og anbragt enkeltvist, dog uden
sikker datering af dem.

90

De ni byer blev udvalgt blandt de byer, som var del af Projekt Middelalderbyen. Roskilde, Næstved, Svendborg,
Odense, Ribe, Horsens, Århus, Viborg og Aalborg (Koch 2000, 241).
91
Personlig korrespondance med Mikkel B. Siebken og Jane Jark Jensen fra Københavns Museum 20. og 21. april 2016.
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Fig. 98 Til venstre stenlag fra 1300-/1400-tallet og til højre senere brolægning fundet ved udgravning i Nørregade i
København, KBM 4022 Nørregade m.fl. Fotos: Københavns Museum

I forbindelse med udgravningen på Kongens Nytorv fremkom dele af brolægninger fra voldgaden i
tilslutning til Østerport, gadelevn i Lille Kongensgade samt dele af de veje, som er forløbet fra byens
østre dele og ud til det nuværende Kongens Nytorv. 92 Belægningerne dækkede en periode fra det
tidlige 1200-tal og frem til ca. 1650. Samtlige var stenlægninger bestående af grus, småsten, flint,
mindre teglfragmenter, mørtel, knogle blandet med sand, silt og ler, og nogle områder havde et højt
indhold af nedbrudt organisk materiale såsom grene og strå. Vejen gennem Østerport viste hjulspor
i midten af vejen med højere liggende gangarealer/fortov i begge sider (Fig. 99). I 1500-tallet blev
stenlægningen suppleret af en egentlig brolægning, og på den vis fulgte den københavnske
gadebelægning de overordnede tendenser i de danske middelalderbyer (Fig. 100).

92

Personlig korrespondance med Morten Steineke fra Københavns Museum 18. april og 4. maj 2016.
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Fig. 99 Vejen gennem Østerport ind til byen, som den så ud i 1300- og 1400-tallet. De to fordybninger i gaden er
hjulspor. De højereliggende sider kunne anvendes af gående trafik. Fundet ved udgravningen på Kongens Nytorv,
KBM 3827. Foto: Københavns Museum

Fig. 100 Brolægning ved Østerport fra 1500- og 1600-tallet. Fundet ved udgravningen på Kongens Nytorv, KBM
3829. Foto: Københavns Museum
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Skriftlige kilder beskriver, at enhver selv skulle brolægge ud for sin grund, og det førte angiveligt til
et uensartet resultat og udseende (Nielsen 1885, 368ff, K. D. II 408-09 og K.D. V 300-1). I 1700-tallet
skildres byen som slet brolagt, meget snavset og gaderne opfyldte med urenlighed og opkørte og
ujævne (Bruun 1890, 424f). Gaden var nu højest på midten, så regnvand kunne løbe ned i
rendestenen, men hvis rendestenen var stoppet med skidt og skarn, kunne vandet ikke ledes bort
(Fig. 101 og 102) (Wiene 2013, 134). Den af Kongen nedsatte Bygningskommision bemærkede i
1776, at ”Stenbroen bliver i en hast fuld af Huller og Gaderne ved et par dages Regn af den imellem
Stenene idelig opstigende Dynd, saa urene at Kiøbenhavn i dette Fag nærmere ligner en sølagtig
Landsbye (…)” (Brolægningskommisionens arkiv 1774-1819). Først med 1777 blev ordningen med
de private grundejeres vedligeholdelse af gadebelægningen i København ændret til fordel for en
fælles finansiering, hvor alle byens borgere deltog, men gadebelægningen var fortsat udfordret på
grund af byens stigende indbyggertal og problemer med at holde affaldet væk fra gaderne (Koch
2000, 287). Trods forbud henlagde indbyggerne skarn, grus og anden urenlighed i dynger på gaderne
frem for at lade det bortkøre, og der ses en kontinuerlig aflejring af stald-, husholdnings- og
værkstedsaffald samt natrenovation (Fig. 103) (Kristensen 1999, 69; Olssen 1999, 62; Koch 2000,
269; Jörpeland 2001; Larsen & Skov 2003, 126). Når gader på regnfulde dage havde omdannet sig
til et pløre, har det udfordret fodtøjets funktion som fodens beskytter, men også mennesket som
skoens beskytter, da forholdene har krævet påpasselighed, med hensyn til hvor foden blev sat, for
at skåne skoen og forlænge dens levetid (Fig. 104).

Fig. 101 Tegning af gadeprofiler udført af ingeniør Jean Marmillod. De viste profiler var stort set, sådan som
rendestene og brosten var anlagt i København før 1777. Foto: Stadsarkivet
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Fig. 102 Gadesælgerske, der sælger pølser fra en bod, 1780. Oliemaleri af Peter Cramer. Langs husene var der som
regel et lille stykke fortov adskilt fra gaden af en dyb rendesten med rendestensbrædder. Bemærk drengens slidte
tøffel med hul i overlæderet. Foto: Københavns Museum

Fig. 103 Gammel Torv i København. Oliemaleri fra 1700-tallet af Rach og Eegberg. Et af de få eksempler fra tiden,
hvor byens ujævne terræn bliver afbildet i billedkunsten. Foto: Nationalmuseet
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Fig. 104 Omfanget af skader kan bedst observeres på skoene efter konservering. Dette konserverede eksemplar af
en herresko fra midten af 1700-tallet fra Esplanaden 50 (X250.847) viser skader på siderne af overlæderet, især ved
forfoden, hvor hælen (der her ikke er bevaret) ikke har kunnet beskytte mod et sølet underlag (se også Nyström
1867, 28). Fotos: Vivi Lena Andersen

9.3.2 Underlagets påvirkning
”Det var dog vistnok sjelden, selve Brolægningen viste sig synlig for Øjet, den var sædvanligt belagt
med et tykt Lag Urenlighed (…)”, skrev Oluf Nielsen i 1885 i et værk om det gamle København
(Nielsen 1885, 372). Trods problemer med affald i gaderne viser skoene hele perioden igennem ikke
desto mindre høj slitagegrad som følge af friktion fra et hårdt underlag. Mange af de højhælede sko
har småsten presset op i hælene efter gang på gruset belægning, og 1700-tallets finere damesko
vidner om, at de brostensbelagte gader er gået hårdt ud over de høje, slanke, læderbeklædte
træhæle, når hælen blev sat i underlaget mellem brostenene (Fig. 105 og 106). 93 I fodtøjet ser vi
altså en tæt kontakt mellem sko og belægning, og vi må nuancere forestillingen om, at samtlige
gader i byen hele tiden har været tæt pakket med skarn og spildevand fra gavl til gavl. Der har været
områder, partier af gader, der ikke var dækket af affald (ikke mindst når belægningen var nylagt),
og som har haft et fast underlag, der har kunnet slide sko igennem. 94

93

Eksempelvis har X1090 fra Krøyers Plads udgravningen 1,5 cm af læderbeklædning presset op omkring trækernen,
som følge af at hælen er trådt ned mellem brostenene.
94
Det kan også tænkes, at brolægningen ved rigmandshuse og ved slottet var mere velholdt end andre steder, dels
fordi et økonomisk overskud gjorde det muligt og dels af hensyn til de respektive husstandes fodtøj.
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Fig. 105 Fire sko fra Rådhuspladsen med sand og småsten i hælene fra gang på gruset underlag i København. Fra
venstre mod højre: KBM 3827 Rådhuspladsen FO 241468, FO 241475, FO 241473. Foto: Vivi Lena Andersen og Mia
Toftdal, Københavns Museum

Det indendørs underlag, husenes gulve, har også spillet en rolle. I middelalderens København
formodes hovedparten af husene at have haft lergulve, men der fandtes også gulve af træ, tegl,
mørtel og sten afhængig af husets art og boligens status, og senere forekom også gulve af glaserede
fliser i især borgerhuse (Fig. 107) (Gabrielsen 1999, 20; Roesdahl 1999, 98; Hansen 2003, 252).
Teglstensgulv og stenbrolægning var praktiske, fordi de kunne tåle vand og slid, men de sled til
gengæld også på fodtøjet (Klemensen 2003, 147). Vi skal derfor regne med, at brugen af sko inden
døre generelt har slidt mere på datidens sko end brug af sko inden døre gør i dag. Dog kan de grovere
gulve ikke alene stå for den omfattende friktionsslitage, som skoene bærer.
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Fig. 106 Damesko fra 1700-tallets København med træhæle beklædt med læder. Læderet er presset op af
trækernen efter gang på ujævn brolægning eller som resultat af, at hælen rammer mellem stenene i brolægningen.
Hælen til venstre er fra Esplanaden 50, og skoen til højre tilhører Nationalmuseet.
Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 107 Flisegulv af glaserede teglsten fra middelalderen fundet genanvendt i 1700-talshus på Højbro Plads,
København. Gulvtypen var nem at rengøre, men sled på skoene. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum
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Har dette opslidende forhold sko og underlag imellem været en påvirkende faktor for, hvordan
skoene udviklede sig?
I slutningen af 1400-tallet blev flere gader i europæiske byer brolagt, og på samme tid går man bort
fra at gå med sko med sål bestående af kun ét lag læder. Omkring år 1500 blev sko inden for kort
tid udstyret med flere lag såler (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 15).
Det grusede underlag og stenbelægninger ville give efter for tryk fra skoen, men brolagte underlag
giver sig ikke, og derved slides skoen mere.
De arkæologiske fund af sko i Nordvesteuropa viser generelt, at middelalderens sko havde tynde
såler, men at disse består af tykkere læder efter år 1500. Dette skifte tolkes oftest som en tilpasning
til det hårdere underlag (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 29). I
forhold til de københavnske fund er det korrekt, at overdelen på hverdagsskoene bliver tykkere.
Men det er værd at bemærke, at selve sålerne fra henholdsvis de vendsyede og randsyede sko fra
København viser det stik modsatte billede end det gængse. De københavnske middelalderskosåler
var ikke tynde.
Middelaldersålerne fra udgravningerne på Rådhuspladsen og Kongens Nytorv var i gennemsnit
fremstillet af 4 mm tykt læder, mens de enkelte såltyper, der indgik i de randsyede sko, oftest kun
var halvt så tykke. Da de randsyede sko bestod af to til tre såler af 2 mm tykkelse, så er den
randsyede sål samlet set (alle lag inklusiv) ligeså tyk eller blot en anelse tykkere end middelalderens
sko. De tyksålede københavnske middelaldersko er dog slidt igennem samme sted på skoen som de
tyndsålede versioner bagerst på hælen ved vendsyningen, hvor sålen møder overdelen (Fig. 108 og
109).
Det var derfor ikke tyndt sållæder, der var problemet i København. Til gengæld tyder det på, at det
især var den vendsyede konstruktion, der var årsag til skoens korte omløbstid, og det var
friktionsslitagen på vendsyningen, der var medvirkende årsag til, at den vendsyede sko erstattedes
af nye teknikker i 1500-tallet.
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Fig. 108 Tre vendsyede middelaldersko fra henholdsvis London og Amsterdam. De har samme slidmønster bagerst
på hælen, ved hælkappen, fra når hælen blev sat i underlaget. Bemærk, at slitagen går ud over både sål og overdel
og således ødelægger skoens vitale dele. Tilhører Bata Shoe Museum, Toronto. Fotos: Vivi Lena Andersen

Fig. 109 Vendsyede middelaldersko fra København. De har alle samme karakteristiske slidmønster bagerst på
hælen, ved hælkappen, fra når hælen blev sat i underlaget. Sko tilhører Nationalmuseet. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Ud fra de skriftlige kilder tyder det på, at middelalderens vendsyede sko hurtigt blev slidt. I de
middelalderlige regnskaber, f.eks. dronning Kristines, er skoindkøb en stor og hyppig udgiftspost, og
fra det schweiziske slot Hallwill er der eksempler på, at tjenestefolkene har fået op til otte par sko
om året i løn (Andersen 1953, 20; Koch 1990, 77). Der er naturligvis mange variabler at tage i
betragtning med hensyn til holdbarheden såsom vejr, underlag, brugstid, vedligehold, skoens og
læderets kvalitet. Forbruget af fodtøj har ikke været lige stort for alle samfundsgrupper og for alle
aldre. Velhavende ville eje mere end et par sko, ikke udsætte dem for stor belastning, men til
gengæld bære dem ofte, fordi det ikke var velanset at gå barfodet. Folk af lavere stand har
formentlig oftere gået barfodet, men de har til gengæld måttet udføre fysisk hårdere arbejde, ofte
udendørs, der har krævet mere af skoene og slidt dem hurtigere.
Det er ifølge Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waaterringe en misforståelse, at de
vendsyede sko kun kunne holde i et par uger, som det af og til hævdes. Det var derimod muligt at
gå flere hundrede kilometer, før skoene udviklede huller, og der kunne gå mange måneder, før tegn
på slid fremkom (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 16). Ifølge Catharina
Oksen kunne middelalderens sko dog højst holde tre-fire måneder (Oksen 2000, 8).
Sammenlignes med senere perioders randsyede sko tyder disse trods alt på at have en længere
holdbarhed end de vendsyede (Riello 2015, 82). John Styles´ gennemgang af regnskaber fra 1700tallets England viser, at en arbejdsmand (labourer) med udendørs arbejde havde brug for to par sko
årligt, mens kvinder af samme klasse kunne nøjes med ét par årligt, ligesom mænd med mindre
slidsomt arbejde kunne nøjes med et par sko årligt (Styles 2007, 72, 265). 95 Også for børn
budgetteres med ét par sko årligt, mens meget fattige hushold helt måtte undvære fodtøj (Styles
2007, 223f). Og i en regnskabsbog over forsyninger til det britiske infanteri fremgår det, at et
regiment af fodfolk i 1776-77 fik nye sko efter et år (Babits 1982, 84f).96 For danske forhold har
Karsten Skjold Petersen studeret hærens munderingsreglementer, hvori slidterminer på uniformens
dele indgik. Soldaten kunne i begyndelsen af 1700-tallet få ny såkaldt undermundering som sko af
læder én gang årligt (Petersen 2014, 16).
Spørgsmålene om den vendsyede skos holdbarhed, og hvilke faktorer der synes at nedbryde skoen
mest, blev undersøgt i praksis. I tilknytning til dette forskningsprojekt tog jeg initiativ til et
pilotforsøg med udgangspunkt i fodtøj på Middelaldercentret i Nykøbing Falster, der forløb hen over
sæsonen 2015 fra 1. maj til 16. oktober. 97 Eksperimentet inkluderede fire af de ansatte som
forsøgsdeltagere iført deres middelalderfodtøj (Fig. 110). De havde forskellige funktioner i
middelalderbyen, bar forskellige typer af sko og havde forskellige underlag som primære
gangområder, samtidig med at der var forskel i alder, køn og kropsbygning. De registrerede deres
brug af skoene og deres aktiviteter, og efter sæsonafslutning registrerede og analyserede jeg skoene
(som blindtest), som var de arkæologiske fund (Fig. 111) (Bilag 9). Det primære formål med forsøget
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De skotyper, der henvises til i regnskaberne, er de samme som de samtidige danske.
Personlig kommentar fra Domenic Saguto ved Colonial Williamsburg 18.02.2016.
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Med venlig assistance fra Pia Bach og Catharina Oksen samt forsøgsdeltagerne Søren, Elizabeth, Christine og Miguel.
96
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var som bidrag til den arkæologiske fortolkningsproces, hvor man med ny indsigt eller nye spørgsmål
kan gå tilbage til de arkæologiske fund og vurdere forskellige tolkningsforslag på ny (Rasmussen
2001, 6, 8).

Fig. 110 De fire forsøgsdeltagere fra Middelaldercentret Nykøbing Falster og deres sko. Fra venstre: Miguel,
Elizabeth, Christine og Søren. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Fig. 111 Registrering og analyse af sko brugt af forsøgsdeltagere på Middelaldercentret. Foto: Andreas Bonde
Hansen

Et udpluk af forsøget skal fremhæves her i relation til holdbarheds- og slitagespørgsmålet:
Forsøgsdeltager Søren brugte til forsøget et par ankelstøvler gennem 26 dage i 8 timer dagligt på
underlag, der var af enten græs, grus og brosten (natursten) i en sommerperiode, hvor det regnede
meget. Allerede efter 12 arbejdsdages brug viste skoen tegn på massivt slid bagerst på hælen ved
vendsyningen. Efter 23 arbejdsdage var der slidt hul igennem læderet. Søren havde mange aktive
og udendørs funktioner på centret og gik i gennemsnit 11.151 skridt pr. arbejdsdag, og med en
gennemsnitlig skridtlængde på 70 cm svarer det til 7,8 km pr. dag. Det vil sige, at skoene efter
omtrent 94 km gang viste mellem slitagegrad, og efter knap 180 km gang viste skoene høj
slitagegrad og var slidt igennem.
Vi kan ikke nøjagtigt sidestille dette med middelalderens forhold, da så mange variabler ikke vil være
ens (dyret, der har lagt skind til skoene, garvning og bearbejdning, vejr, underlag, skotype,
vedligehold, imprægneringssubstans, skoens pasform i forhold til bæreren, personens alder og
erhverv, skotyper, der alt sammen påvirker gangen og holdbarheden af skoen), 98 men køber vi
præmissen med de forbehold, der uundgåeligt er, så skal vi også se på slitagegraden på de
98

På Sørens ankelstøvler havde skomageren ekstraordinært limet en slidsål under hælen for at få skoen til at holde
længere. Disse løsnede sig dog efter henholdsvis kun 2 og 10 dages brug og faldt af efter 14 dage.
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oprindelige middelaldersko. Slitagegraden er højere i de oprindelige middelaldersko end i de
rekonstruerede. Sagt på en anden måde: Man har i middelalderen generelt gået længere med
skoene (og dermed øget slitagegraden), inden man har fundet skoene egnet til kassering. Der er tale
om et ganske stort hul ved hælen på middelalderens sko, mens de rekonstruerede gerne bliver
udskiftet eller repareret, inden hullet bliver for stort. Hvis vi antager, at middelalderens mennesker
også i gennemsnit gik omkring 7,8 km pr. dag, og samme par sko blev anvendt i længere tid end i
dette forsøg, så ville holdbarheden af skoene (skoenes omløbstid) i middelalderen være længere
end de rekonstruerede og dermed længere end de 180 km. Eksempelvis ved yderligere 14 dages
brug tillægges 109 km, og det endelige kilometerantal ville nærme sig 300 km. Det efterlader stadig
den vendsyede sko med en holdbarhed på kun omkring 37 dage (det vil sige kasseret med stort hul
i hælen og ingen reparationer).
Til sammenligning gik forsøgsdeltageren Elizabeth i sine sko i 101 dage, 8 timer dagligt hen over
samme sommersæson. Elizabeth er farver i middelalderbyen. Det betyder arbejde i tørvejr under
tag på et underlag af natursten tæt ved varme fra gryderne og mere stillestående arbejde end
Sørens. Ved sæsonafslutning var hendes sko også slidt igennem læderet ved besen bagerst på hælen
som Sørens. Elizabeth gik i gennemsnit 8.349 skridt dagligt, og med en gennemsnitlig skridtlængde
på 66 cm gik hun ca. 5,5 km pr. dag, hvilket svarer til 555 km på en hel sæson. Elizabeths sko holdt i
længere tid end Sørens, og hun havde sammenlagt tilbagelagt flere kilometer i dem end Søren i sine,
inden der blev slidt hul. Der er mange faktorer, der spiller ind, men her skal som det væsentligste
nævnes, at Sørens sko var langt mere udsat for regn og vådt underlag endda i en sådan grad, at
skoene ikke nåede at tørre igennem fra dag til dag. 99 Hvis vi igen lægger flere dages brug til
Elizabeths sko for at kalibrere tallene tættere på middelalderens slitagegrad, så ville Elizabeths sko
nå op på en holdbarhed på mellem 3 ½ - 4 måneder. I sammenligning med Sørens brug af sko, der
ville holde omtrent 1 - 1 ½ måned, resulterer det i et gennemsnit på omtrent 2 ½ måned. Resultatet
nærmer sig de brugsperioder, som middelalderens regnskaber synes at afspejle. Til gengæld gik der
ikke mange måneder, før tegn på slid fremkom, som ifølge Goubitz, van Driel-Murray & Groenmanvan Waaterringe, og ej heller flere hundrede kilometer, før skoene udviklede huller. Dog var der så
stor forskel på forsøgsskoenes holdbarhed afhængig af brug, underlag og vejr, at det vil være mere
retvisende at tale om et holdbarhedstidsspand på 1-4 måneder.100
Fælles for alle forsøgsskoenes nedbrydning og slitagemønster er, at de ligesom de originale
middelaldersko slides igennem ved vendsyningen bagerst på hælen. Christines sko var efter kun 14
dages brug slidt ved hæl, var ved at gå op i syningen her, og en revne var under udvikling i sålen.
Christine havde ligesom Søren udsat skoene for et meget vådt underlag. Miguel havde båret sine
sko hele sæsonen, men selv med en primær funktion som skrædder med indendørs, stillesiddende
arbejde var der slidt hul bagerst på hælen. Det vil sige, at skoens vitale dele, overdel og sål,
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Vådt vejr er hårdt ved læderfodtøjet, og det nedbrydes hurtigere end ved perioder med tørt vejr (Oksen 2000, 18).
Eksperimentet på Middelaldercentret var et pilotforsøg. Et nyt og optimeret forsøg planlægges på baggrund af
erfaringerne fra pilotforsøget.
100
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ødelægges på et sted på skoen, der er vanskelig at reparere sig ud af, skoen mister sin funktion som
værn mod underlaget, og skoene må kasseres (Fig. 112).

Fig. 112 Sko tilhørende de fire forsøgsdeltagere fra Middelaldercentret Nykøbing Falster. Billederne er taget efter
sæsonafslutning, og alle fire viser samme karakteristiske skader bagerst på hælen som de originale middelaldersko.
Fra øverst til venstre og med uret: Miguels sko, Elizabeths sko, Christines sko og Sørens sko. Fotos: Vivi Lena
Andersen

Brugen af den vendsyede sko på brostensbelægninger sled skoen hurtigere igennem ved hælen, og
den vendsyede konstruktion måtte træde tilbage for de efterfølgende tekniske revolutioner:
randsyningen, der gav en mere slidstærk og mere vandafvisende konstruktion samt mulighed for
tilføjelsen af mellemsål og ydersål og senere tilføjelsen af en hæl, der endeligt kunne tage imod den
intense friktionsslitage bagerst på hælområdet, som voldte så store problemer for den vendsyede
sko.101
Ikke mindst har vådt vejr og gadens søle været en væsentlig faktor for skoenes nedbrydning, og det
ser ud til, at man forsøgte at innovere sig ud af de udefrakommende trusler ved ovennævnte
ændringer. Det skal også understreges, at i middelalderens étsålede sko var sålen både bindsål og
ydersål. Det vil sige, at sålen var i direkte kontakt med foden/strømpen, men den var som ydersål
også i direkte kontakt med underlaget. Det betød friktion fra begge sider af sålen samt angreb af
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Hælens udvikling behandles i DEL IV Håndværk og handel
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fodsved, der er syreholdigt og bidrager til nedbrydningen af læderet (Reed 1972, 79; Seymore 1995,
131).102 Den rollefordeling er delt op og slitage fordelt i randsyede sko med flere lag såler.
Alt dette taget i betragtning må det konkluderes, at skiftet fra vendsyet til randsyet sko havde en
stor effekt på holdbarheden af skoen, og at tidspunktet for det tekniske skift ser ud til at være
sammenfaldende med et vejteknologisk skift med etableringen af brolægning i gaderne omkring år
1500. Underlaget ser således ud til at have spillet en væsentlig rolle for måden, sko konstrueres på.
Dog er der et forklaringsproblem med hensyn til de åbenlyst upraktiske skotyper. Det praktiske
fodtøj trumfede langtfra altid det moderigtige, og som vi kan se, har man i København gladeligt
båret sarte ruskindsko, tekstilbeklædte sko med silkebroderier, sko med dekorative åbninger,
hulmønstre og slidser samt kulørte hæle, selvom klimaet og gadernes tilstande opfordrede til noget
ganske andet (Fig. 113). Dette aspekt vil blive nærmere behandlet i kapitel V Mode og
iscenesættelse.

Fig. 113 Praktisk funktion versus æstetik. Øverst: 1600-talsbarnesko fra Kongens Nytorv (FO 503542) med udstukket
dekoration formet som hjerter og cirkler og store åbninger i siderne af skoen. Nederst til venstre: Overlæder fuld af
slidser fundet ved udgravning på Kultorvet (KBM 3959 X29). Til højre: Tynd, smal rem og del af bagstykke fra sko
med huldekoration fundet ved udgravningen på Gammel Strand (FU 210406). Fotos: Vivi Lena Andersen

102

Nutidens skomagere anbefaler af samme årsag, at man ikke går med samme par sko hver dag, men lader skoene få
lov at tørre et døgns tid, inden skoen igen udsættes for fodsved. Kommentar fra skomager Kenneth Elsgaard 2014.
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9.4 Foden i skoen
Efter at have set på læderet, som skoene blev fremstillet af, klimaets og underlagets effekt på
skoene, vil dette afsnit udfolde foden i skoen i relation til, hvordan skoen har påvirket mennesket.
Foden er en meget kompliceret struktur bestående af 26 knogler, 33 led og mere end 100 muskler,
sener, ledbånd samt hud, blødt væv og et netværk af blodkar og nerver, der sørger for, at foden er
funktionsdygtig (Fig. 114) (Whittle 2007). Foden er en trekantet konstruktion, hvor belastningerne
fra underbenet ledes gennem to søjler til underlaget via hæl og forfod (Bojsen-Møller, TranumJensen & Simonsen 2014, 296f). Den naturlige fod er et stærkt, mobilt, fleksibelt og multifunktionelt
redskab, og det har et greb lig vores hænders (Resch 1995, 8). At gå er resultatet af en kompliceret
proces, der involverer hjernen, rygraden, nerver, muskler, knogler og led og er en blanding af
anatomi, psykologi og biomekanik. Når vi går, er der en hælfase, kontaktfase og et afsæt med fleks
i tæernes grundled – det, der samlet kaldes gangafvikling (Bodziak 2000, 309; Bruun 2006, 3; Kampf
2013, 29).

Fig. 114 Fodens anatomi. 26 knogler ordnet som hvælv på både langs og på tværs. Illustration:
https://www.aleris.dk/aleris-hamlet-hospitaler/fodsmerter/fodens-anatomi/

Gangarten er påvirket af mange faktorer såsom personens størrelse, vægt, alder, fysik, sygdom,
arbejde, vaner, snævert tøj (såsom stram nederdel), skotype og materiale samt det underlag, skoen
primært har gået på (Thage 2013,10). Nogle af disse faktorer kan spores i gangmønsteret på især
undersiden af skosålen ud fra placering af slitagen og graden af slitagen fremkommet af friktion og
tryk. De vægtbærende områder af foden vil vise sig som de mest slidte områder (Bodziak 2000, 308;
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Bruun 2006, 3). Hver fod er unik og forandrer sig livet igennem. Inden for kriminalistikken anvendes
derfor analyser af slitagemønsteret i arbejdet med at identificere og/eller skitsere et signalement af
en formodet gerningsperson (Bodziak 2000, 307; Thage 2013, 7f).
9.4.1 Slitagemønster og pasform
Normal gangafvikling viser sig i slitagemønsteret ved hælens yderside, der rammer underlaget først,
dernæst fodballer (midtpå) og storetå (Bodziak 2000, 312).
I min gennemgang af skosamlinger har jeg set mange såler fra vendsyede middelaldersko, der viste
slitagemønster efter normal gangafvikling brug, mens 1600-/1700-talssko ofte viste en anden
vægtning af foden (Fig. 115). Dette kan skyldes en anden konstruktion med en stivere sål, hæl på
skoene, og at sko var symmetriske og smalle.
Pasformen af den vendsyede middelaldersko var i vid udstrækning tilpasset fodens natur (med
undtagelse af de meget spidssnudede typer), og ankelstøvler har beskyttet foden godt (Andersen
1953, 13; Koch 1988, 70; Swann 2010, 16).103 Catherine Willems antropologiske studier af fodtøj fra
oprindelige samfund i det centrale og nordlige Indien, hvis sko teknisk og form- og materialemæssigt
minder om middelalderens fodtøj, viste kun ganske få forskelle på, hvordan trykket på fodsålen
fordeles i sammenligning med barfodsgang. Willems konklusion er, at denne type fodtøj kun har en
meget lille påvirkning på fodens normale biomekanik, og det taler også for, at middelalderens
vendsyede sko skulle være mere skånsomme mod foden end de efterfølgende skotyper (Fig. 116)
(Willems 2013, 488).
Hvad vægten på de to skotyper angår, så ses endnu en forskel på vend- og randsyede sko. De har
også påvirket gangen forskelligt. Ved en stikprøve blev vægten af to konserverede børnesko fra
henholdsvis 1300-tallet og 1600-tallet vejet, og det viste, at den vendsyede middelaldersko (FO
202484) vejede 52,63 gram, mens den randsyede 1600-talssko (FO 210080) vejede 154,99 gram.104
Med tungere sko på fødderne sættes de tungere i underlaget.
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En af forsøgspersonerne fra skopilotforsøget ved Middelaldercentret (omtalt i afsnit 9.3.2), Miguel, fremhævede
dette som en særlig kvalitet, og det havde indflydelse på hans valg af netop ankelstøvler. De beskyttede hans fødder
og ankler, når han arbejdede med trædrejning og udførte smedearbejde, fordi de skærmede anklen for splinter og
gnister.
104
Selvom middelalderskoen var en ankelstøvle, og den randsyede sko mangler bagstykket, så er der stadig tale om en
langt højere vægt på den sidstnævnte. Den store forskel skyldes, at der indgår flere lag læder i sålen samt i hælen.

166

Fig. 115 Nederst: En højre fod i bevægelse illustreret som skoaftryk. Normal gangafvikling danner en diagonal akse
fra ydersiden af hælen, hen over fodballens midte og ender ved storetåen. Samme diagonale mønster kan spores
på billedet ovenover (markeret med blåt) på en vendsyet sko fra middelalderen. Gangens friktion mod underlaget
har efterladt slidspor. Skoen er fra 1300-1350, Dordrecht, Nederlandene og tilhører Bata Shoe Museum, Toronto.
Illustration: Whittle 2007, fig. 2.21. Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 116 Venstre: Gipsafstøbning af en fod, som aldrig har båret sko. Højre: Gipsafstøbning af fod, som har båret
sko. Ved brug af sko bliver tæerne presset mod hinanden, og foden bliver smallere, end naturligt er. Ved
vedvarende brug tager foden form efter skoen. Foto: http://www.fixflatfeet.com/how-shoes-cause-flat-feet-andoverpronation/
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9.4.2 Fodlidelser og fejlstillinger
Slitagesammenligningen af de vendsyede middelaldersko og de senere randsyede sko med høje
hæle afslørede ikke blot forskel i gangmønster, men slitagen såvel som udposninger og sekundære
modificeringer af skoen (i form af snit i overlæderet) viste sig at tegne en kurve, hvor
frekvensen/hyppigheden af fodlidelser og fejlstillinger steg fra senmiddelalderen og frem. Der var
med andre ord flere spor af fodlidelser i de randsyede, højhælede sko end i middelalderens flade,
vendsyede sko.
Fra andre undersøgelser af arkæologisk fodtøj fra middelalderen, eksempelvis fra London, er der
fodlidelser at spore i middelalderskoene, men kun få i de randsyede sko fra tidlig moderne tid (Egan
2005, 23; Grew & de Neergaard 2006). Geoff Egan foreslår, at det kan skyldes, at det er lettere at
observere sporene på middelalderens vendsyede, mere strømpelignende sko end på de senere
randsyede, der er kraftigere konstrueret. Om det skyldes, at skoene fra København er mere slidte
(er blevet gået længere med, inden kassation og skader og fodlidelser derfor bliver tydeligere, end
i skoene fundet i London), eller om det kræver en anden øvelse fra registratorens/forskerens side
at se spor efter fodlidelser på sko fra den tidlig moderne tid (på grund af den væsentlig anderledes
konstruktion), er endnu uvist. Det vil kræve en direkte sammenligning af de respektive skosamlinger
og ensrettet vurdering af slitagegraden samt målene på skoene (eksempelvis bredden er vigtig).
Det skal understreges, at flere af de undersøgelser, der fremhæver en ringe fodsundhed i
middelalderens sko, ofte baserer sig på forholdsvis få forekomster (men bliver fremhævet tit for den
gode historie, og derved opstår en forestilling om, at det var det generelle billede) samt begrænser
sig til middelalderen, fordi der ikke har været postreformatorisk materiale fra samme lokalitet/by
at sammenligne med. For lignende undersøgelser, eksempelvis ud fra fund fremkommet i Padborg,
viser kun få sko fra middelalderen sygdomstegn, og arkæologerne vurderer fodsundheden som god
(Gaertner-Krohn &Spiong 2008, 71).
Der er mange typer fodanomalier, sygdomme og skavanker, som fødder kan blive udsat for: platfod,
klumpfod, overliggende tæer, knyster, hammertæer, dropfod, kæmpevækst, vabler, hård hud,
ligtorne, nedgroede negle, fodsvamp med videre.
Disse lidelser kan påvirke menneskets trivsel og mobilitet, og en fejlstilling, en anatomisk eller en
strukturel forandring kan resultere i problemer videre op i kroppen, i knæ, hofte og ryg (Kampf 2013,
27). Ifølge lægevidenskaben har gang med høje hæle følgende effekt: øget pres på tæerne, 105
ændring i holdning, balance udfordres, muskeltræthed, smerter i lænden, knyster og ligtorne,
deforme tæer, øget risiko for forstuvning af ankel, men også gigt i knæ (Kouchi 2013, 261f; Okie
1998).
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Ifølge en undersøgelse foretaget af The American Orthopaedic Foot and Ankle Society i 1993 meldte 80 % af
deltagerne, at de havde smerter i fødderne, når de bar sko med høje hæle (Kouchi 2013, 270).
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I det følgende præsenteres nogle af de fodlidelser og fejlstillinger, som kunne spores i Københavns
Museums skosamlinger, men også i sko fra andre museer og lande.
Platfod er almindeligvis en medfødt fejlstilling, eller man kan være arveligt disponibel, så platfod
opstår senere i livet. Ved platfod som følge af fodbuens nedsynkning afvikles gangen over indersiden
af foden, og ved udtalt platfod er det indersiden af skosålerne, der slides (Lund 1989, 40; Bruun
2006, 11; Thage 2013, 150; Bojsen-Møller, Tranum-Jensen & Simonsen 2014, 365). Der ses også en
lille grad af platfod i middelalderens vendsyede sko, for fejlstillingen kan som nævnt være medfødt,
men kan også opstå blot ved brug af sko, uanset type, men i højhælede sko har platfoden tendens
til at vælte endnu mere indad og dermed forårsage større problemer for eksempelvis anklerne. I Fig.
117 ses eksempler på såler, der stammer fra randsyede, højhælede sko, som har det karakteristiske
slitagemønster langs sålens inderside.

Fig. 117 Sko fra henholdsvis 1600- og 1700-tallet med meget slitage langs sålens inderside kan stamme fra en
person med platfod. Kan også være relateret til knyst. Øverst til venstre: Sål fra Gammel Strand (FU 209420). Øvrige
stammer fra Esplanaden 50. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Hallux valgus (også kendt som knyst) og hammertå kan opstå ved at bære for korte og for smalle
sko (Bruun 2006, 42). Når foden møder modstand fortil, kan tæerne ikke bevæge sig naturligt, og
storetåens grundled forskubbes udad (knyst dannes her), mens tæerne presses ind mod hinanden
(Leno 2010, 20, 22). I Fig. 118 vises eksempler på sko, hvis overlæder har fået et snittet hul i siden
af overlæderet ud for storetåens grundled for at gøre plads til storetåens skæve grundled. I Fig. 119
vises eksempler på sål og overlæder, hvor der enten er slidt hul efter eller gjort plads til
hammertæer, som er en fodlidelse, hvor en eller flere tæer flekses permanent. Da knyst og
hammertæer forårsages af samme forhold, kan begge lidelser opleves på én gang i samme fod.

Fig. 118 Til venstre: Gipsafstøbning af fod med Hallux valgus/knyst. Den viser, hvordan storetåens grundled er
skubbet ud, mens tæerne er presset ind mod hinanden i en spids. Til højre ses sko, der har spor efter Hallux
valgus/knyst. Der er snittet hul i siden af overlæderet ud for storetåens grundled. Gipsafstøbning tilhører Danmarks
Skomuseum. 1700-talssko øverst til højre er fra Amsterdam, Nederlandene, tilhører Bata Shoe Museum. 1600talssko midtfor er fra Rådhuspladsen, og 1700-talssko nederst til højre er fra Esplanaden. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Fig. 119 Midt: Gipsafstøbning af fod med hammertæer, hvor tæerne er i en permanent flekstilstand. Tilhører
Danmarks Skomuseum. Nederst midtfor: Tegning fra 1844 af en hammertå. Øverst til venstre: Sål fra 1700talsdamesko fra udgravningen på Esplanaden 50. Slitagemønsteret kan stamme fra en række hammertæer. Nederst
til venstre: Overlæder med hul ved en tå fra Gammel Strand (FU 210782). Til højre: Sko fra Rådhuspladsen med
huller, der kan have gjort plads til hammertæer (FU 205378 & FO 228663). Illustration: Zacharie 1844 (1866), 79.
Fotos: Vivi Lena Andersen
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Det kan være vanskeligt at skelne mellem slitage forårsaget af grundleddet og slitage fra
hammertæer, når ikke hele skoen er bevaret, men ofte kun sålen. Her er det anvendeligt at kende
til en simpel opmålingsteknik baseret på anatomiske principper: længden af sålen deles med tre, og
fodens grundled og tæer befinder sig inden for den yderste tredjedel. Grundleddets slitage på en
sål danner almindeligvis en bue her (Fig. 120) (Camper 1782, 21 i oversættelse af Dowie 1861).106
Hvis slitagen sidder inden for den yderste tredjedel af sålen, kan der være tale om hammertå/-tæer
(ej at forveksle med slitage fra storetåen, som er almindeligt).
At bruge for korte og smalle sko ser ud til at opstå i 1600-tallets sidste halvdel og især i 1700-tallets
damesko. Tredelings-metoden er også brugbar, hvis man ønsker at danne sig et indtryk af, hvor
meget plads tæerne havde i snuden. Som det ses på Fig. 121, der viser eksempler på såler fra
damesko fra årtierne omkring 1700-tallets midte, så er pladsen trang, og det bliver forståeligt,
hvorfor disse mennesker udviklede foddeformiteter.

Fig. 120 Til højre: 1700-tallets billedkunst viser eksempler på, hvordan tøfler blev båret. Ofte afbildes tøflen for
lille/kort til foden, den sidder på. Forfoden presses ned i tøflens snude, og hælens bagerste del går ud over
hælsædet på skoen. Derved syner foden mindre, men forfoden bliver stærkt belastet af den dårlige pasform. Til
venstre: Illustration af Pieter Camper fra 1782 af, hvordan fodens naturlige, vandrette stilling presses og vinkles i en
sko med høje hæle. Foto og illustration: Declaration of Love af Jean-Francois de Troy 1731, Charlottenburg,
Preussischen Schloesser und Gaerten og Camper 1782

106

Demonstreret af skomager Jan Dahlstrøm 17. februar 2016.
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Fig. 121 Dameskosåler (bindsåler) fra årtierne omkring 1700-tallets midte set fra indersiden. Her ses aftryk fra
fodballen meget tydeligt, fordi grundleddet skulle bære en stor del af trykket af kropsvægten. Men da skoene er for
korte og har spids snude, efterlader det meget lidt plads til tæerne, der presset sammen i en spids og tager form
efter skoen. Nederst til venstre: tegning fra 1782, der illustrerer misforholdet mellem sålen (skraveret) og den
naturlige fod. Nederst til højre: tegning fra 1844, der illustrerer, hvordan en fod ser ud, når personen har båret for
korte sko med spids snude igennem længere tid. Alle sko er fundet ved Esplanaden 50. Illustrationer: Camper 1782
og Zacharie 1844 (1866), pp. 91. Fotos: Vivi Lena Andersen

Skoene fra 1600- og 1700-tallet er også dem, der vidner om, at ikke alle københavnere kunne passe
de gængse sko. Der er flere eksempler på, at de snittede i deres sko for at gøre dem bredere og
mere rummelige eller for at tage trykket fra en tå, ligtorn eller vrist, som smertede, tilpasse en
klumpfod eller gøre plads til en skadet fod, hvis kvæstelser gav problemer med at passe en
almindelig sko (Fig. 122 og 123) (Evans og Mould 2013, 68).107 Dette er et udtryk for, at det, sko
havde udviklet sig til, reelt ikke passede til menneskets fod.
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Traumatologiske problemer såsom knogleskader, ledbåndsskader og bruskskader (Bruun 2006, 89).
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Fig. 122 Øverst til venstre: Overlæder fra 1700-talssko med slids på langs (KBM 2226 X1). Midt til venstre: 1700talssko med sekundære slidser i overlæder fra Rådhuspladsen (FO 242277). Nederst til venstre: 1600-talssko med
slids på tværs hen over forfoden (1942 X35). Til højre: Sko fra 1600-tallets sidste halvdel med slids på langs i
overlæderet. På begge sider af slidsen ses huller, hvorigennem en snor kunne bruges til at regulere skoens
spændvidde i bredden. Fra udgravningen på Rådhuspladsen. Fotos: Vivi Lena Andersen

Fig. 123 Til venstre: Sko med kork-/og lædersål fra Kongens Nytorv (FO 210021). Kun overlæderet er skåret væk og
kan have gjort plads til foddeformiteter. Til højre: Sko fra Rådhuspladsen (FO 227976) med overdelen skåret næsten
helt væk. Læderet kan være genanvendt, men hos eksempelvis Evans og Mould om fundene fra skibsvraget Mary
Rose og hos Gaertner-Krohn og Spiong ud fra fund fra Padborn tilsvarende sko tolket som tilpasset en deformitet og
har været bundet fast til foden med snor (Gaertner-Krohn & Spiong 2008, 71; Evans og Mould 2013, 68). Fotos: Mia
Toftdal og Vivi Lena Andersen
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Hvis fodtøjet viser disse tegn på fodlidelser og misdannelser, så burde disse deformiteter til dels
også kunne spores i fodens knogler. Der findes endnu ikke større, publicerede undersøgelser af
begravelser fra 1600- og 1700-tallets Danmark,108 så det komparative grundlag er på nuværende
tidspunkt småt. Som test blev osteolog Jacob Mosekilde ved Københavns Museum bedt om at gøre
særlige iagttagelser af fodknogler under den osteologiske undersøgelse af skeletter fra 1600- og
1700-tallet fundet ved udgravning i Pilestræde i København. Ofte er netop de små fodknogler, lig
håndknoglerne, ikke altid bevarede/fundet, og typisk er det andre dele af skelettet, der får
opmærksomhed, når dette gennemgås for køns- og aldersbestemmelse og sygdomsspor. Mosekilde
observerede knogleudvækst på tåknogler (formentlig ligtorne) tilhørende en yngre kvinde, som med
sikkerhed skyldes udefrakommende fysiske påvirkninger (Fig. 124). Misdannelserne er højst
sandsynligt opstået ved brugen af for små sko med smal snude, der har presset tæerne sammen, og
ifølge Mosekilde kræver det ikke lang tids brug, før sådanne mærker dannes på knoglerne. Kvinden
døde imellem 1670-1750, hvor højhælede, spidssnudede sko til kvinder var populære.
Skeletmaterialet viste også, at foddefekter forårsaget af sko i form af slidgigt i tæerne var en udbredt
lidelse. I modsætning hertil viste de middelalderlige skeletale levn fra over 1000 individer på Sct.
Clemens kirkegård i København kun ét tilfælde af hælspore og én med en skadet fod som følge af
ulykke.109 Meget tyder derfor på, at de skeletale levn også afspejler at hyppigheden af fodlidelser
og fejlstillinger steg fra senmiddelalderen og frem.

Fig. 124 Tåknogler fra kvinde i 30´erne, død i perioden 1670-1750. På storetåen ses på både venstre og højre fod en
knogleudvækst, som er opstået på grund af irritation. Hun har endvidere slid på hælen. Misdannelserne skyldes en
ydre, fysisk faktor som smal sko og høje hæle. ID1083. Foto: Jacob Mosekilde
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Ved undersøgelsen af 1700-talsgrave under gulvet til Sct. Olai Kirke i Helsingør blev fødderne på de afdøde ikke
undersøgt, fordi de bar strømper (Aagaard 2001).
109
Personlig kommentar fra adjunkt Elizabeth Newell ved Elizabethtown College 17.08.16, der står for den
igangværende osteologiske undersøgelse af skeletterne fra Sct. Clemens kirkegård i København.
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Vi har indtil nu set, hvordan skoen påvirker mennesket, men mennesket påvirker også skoen tilbage
ved at tilpasse sig til de særlige fodanomalier, som skoen har forårsaget. De snit, som man har skåret
i skoene for at opnå bedre pasform, er eksempler på dette, men sjældent ændres på skoptypen eller
skoens form herefter. Det er tilsyneladende en bestemt skonorm, der prioriteres, men der findes
trods alt få eksempler på ortopædiske sko, der er specialfremstillet fra begyndelsen med det formål
at tage hensyn til en deformitet. Fund af ortopædisk fodtøj er generelt meget sjældent (Goubitz,
van Driel-Murray & Groenman-van Waaterringe 2001, 12, 304f). Der er fundet ortopædisk fodtøj i
København, om end kun få, og tilsyneladende først fra omkring år 1700. Med ortopædisk fodtøj
forstås ikke blot fodtøj, der sekundært er blevet skåret i, men defineres af korrigerende såler, eller
overlæder, der er blevet styrket på det sted, hvor deformiteten sidder, eller hvor skoens snitmønster
er tilpasset fodlidelsen. To såler fra 1700–tallet fra udgravningen på Esplanaden 50 har et
snitmønster, der var søgt tilpasset fødder med Hallux valgus-lidelser (med udspring ved storetåens
grundled). Fra udgravningen på Rådhuspladsen fremkom en sål fra en sko, der kompenserer for
uens benlængde, og sandsynligvis også et overlæder fra en sko, der var tilpasset to hammertæer
(Fig. 125).

Fig. 125 Ortopædiske sko. Øverst: Sål af adskillige lag af læder fra sko, der kompenserer for uens benlængde. Fra
Rådhuspladsen (FU 206204). Nederst: Overlæder med slidser tilpasset hammertæer. Ulig andre overlædere med
slidser har denne fra begyndelsen haft en indvendig tåkappe, som har styrket området, hvor slidserne blev skåret.
Fra Rådhuspladsen (FO 242357). Fotos: Vivi Lena Andersen
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I kulturer med barfodet gang har man langt færre fodproblemer end i kulturer, hvor man bærer sko
(Dowie 1861, 68; Resch 1995, 7ff). I barfodskulturer findes knyster, hammertæer og forfodsplatfod
næsten ikke (Bruun 2006, 47). Hallux valgus beskrives traditionelt som en deformitet med tydelig
arvelig disposition, men det er interessant at bemærke, at fodlidelsen kun findes i samfund, hvor
man går med sko (Lund 1989, 133; Bruun 2006, 30; Bojsen-Møller, Tranum-Jensen & Simonsen
2014, 366). Det vil sige, at Hallux valgus er en kulturafhængig lidelse. Lidelsen er således med i
kategorien af livsstilssygdomme, der er med til at karakterisere et samfund eller en kultur.
Den hollandske professor i kirurgi og anatomi Pieter Camper skrev tilbage i 1782 en afhandling om
den bedste sko og vigtigheden af en radikal reform inden for måden, sko blev konstrueret på
dengang. Han kunne se, at tidens skomode gjorde fødderne skade. Han anbefalede, at sko skulle
være bredere og snuden rund, og at sko ikke skulle laves over samme læst, men tilpasses venstre
og højre fod. Offentlighedens interesse var tilsyneladende stor, for hans arbejde blev udgivet på
fransk, tysk og sidenhen engelsk (Camper 1782; Nyström 1867, 5; Thomann 1985, 257). Skoene
viser, at anbefalingerne ikke havde den ønskede effekt i praksis, og den radikale reform udeblev.
Dertil kommer, at det teknisk var vanskeligt for skomageren og læstemageren at følge
anbefalingerne. Det har formentlig heller ikke gavnet sagen, at Camper taler ned til dem i sit værk
og giver dem skylden for fodsundhedens sørgelige tilstand, fordi de er uvidende om den fod, som
de fremstiller skoen til. Igen i 1844 stod skomagerne for skud, da Zacharie langede ud efter
skomagerne, ligesom Camper gjorde det 62 år før ham, fordi de fortsat konstruerede sko til at passe
fødder, som vel at mærke var blevet deforme, og derfor bibeholder foden sin deforme form, mens
problemet øges (Zacharie 1876 (1844), 83). Når skomageren skulle fremstille en sko, til en fod, der
i forvejen var deform, fremstillede han en sko, der passede til foden, men herved forværrede
problemet (Nyström 1867, 23, 26).
”The largest portion of society (…) have been taught to look upon corns as in themselves so trivial a
source of complaint, (…) as to be of little moment” (Zacharie, 1876 (1844), Introduction). Her
fremhæver Zacharie tilvænningens magt og normens magt, når det kommer til valg og behov
dikotomien, og inden for nutidens ortopædi opereres med et fænomen kaldet det kosmetiske
dilemma (Bruun 2006, 102). Håndskomageren skal forholde sig til et problem af kosmetisk karakter,
når patienter nægter at modtage sko, som er tilpasset en bred forfod. Skomageren hænger på
udgiften og den tabte fortjeneste og ender derfor til tider med at gå på kompromis og syer skoen
for smal for at tilfredsstille kunden. Det er en dikotomi mellem skomagerens indtjeningshensyn og
kundens fodsundhed. Det afspejler, at køberens præferencer er en væsentlig faktor, i hvordan skoen
er udformet, og at foddeformiteter, dengang som nu, var en pris, mange gerne ville betale.
Sidst, men ikke mindst kommer de praktiske forhold hos brugeren, i at de, der har båret høje hæle
i mange år, har smerter ved at gå barfodet, fordi akillessenen ikke længere kan strækkes ud (Bruun
2006, 12ff). Så én ting er oplysning, vilje og udvalg, en anden ting er, om en ændring er fysisk mulig.
Overgangen til de flade sko i 1700-tallets slutning skete da også gradvist, og det er heller ikke alle
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sko fra tiden, som er flade, måske fordi det var fysisk nødvendigt for nogle kvinder at bibeholde en
vis højde på hælen af hensyn til en forkortet akillessenen. De var bogstavelig talt blevet fysisk
afhængige af høje hæle.
Et kommende forskningssamarbejde med lektor Alison Matthews David ved Ryerson University,
Fashion Technology, Toronto og Bata Shoe Museum inkluderer metodeudvikling inden for digital
registrering af foddeformiteter ud fra sko, så arbejdet med dette felt vil fortsætte, og de her nævnte
iagttagelser og resultater vil i fremtiden kunne forfines og dokumenteres bedre. Derudover er der
planlagt samarbejde med ortopædkirurg Jan Bruun om gennemgang af fodtøjet fra de nyere
udgravninger efter endt konservering for at spore og systematisk kortlægge foddeformiteterne.

Sammenfatning Del III
I kapitlet anskues fodtøjet ud fra praktiske og funktionelle egenskaber. Læder var et essentielt
materiale for det københavnske fodtøj og hårsækanalyser viser, at ko og kalv var de foretrukne arter
til hverdagsfodtøjet, mens de finere sko var af ged/får. Den meget langvarige vegetabilske
garvemetode krævede et stabilt samfund, for at kvaliteten af læderet kunne sikres. Middelalderens
sko er mere nedbrudte end 1600- og 1700-tallets sko, hvilket kan skyldes forskel i garveteknikken.
Selvom sko af ruskind i europæisk kontekst blev betragtet som eksklusivt, blev ruskind i København
anvendt på så godt som alle sko. Hvis ruskindet har en narvside med skader, kan det tyde på, at der
ligger nogle materiale- og ressourcemæssige faktorer bag valget, og som kan skyldes klimaets
negative påvirkning for kvægets levevilkår.
Den lille istid fra 1400-1850 gik hårdt ud over Skandinavien – især i 1500- og 1600-tallet, og man
værnede fødderne mod kulde og regn og forholdt sig til glatte underlag ved at skabe afstand mellem
foden og underlaget via isbrodder, benskøjter, træ- og læderpatiner, såler af kork og træ og
vandafvisende randteknik samt foring af skoens inderside og sållag med henholdsvis uldtekstil, pels,
plantemateriale, bark og hår. For blev især anvendt i 1600-tallets sko, i en tid hvor de høje korksåler
går ud af brug og bliver erstattet af hæl. Skoens værn mod kulde var ikke synlig udefra, så ”vintersko”
afveg ikke i udseende fra de gængse skotyper. Selvom man ikke adapterede ellers klimatilpassede
skotyper fra de endnu koldere egne mod nord, så var det heller ikke alle skotyper fra syd, som vandt
indpas i København, selvom det var sydpå, man fandt inspirationen til tidens sko. Der var tale om
appropriation. Selvom det via akklimatisering var muligt at gå barfodet en stor del af året, var der
så store sociale konnotationer i at bære/ikke bære sko, at sko blev foretrukket af mere end fysiske
årsager.
Fra omkring 1500 blev byens sporadiske gadebelægning af småsten og grus suppleret af brolægning.
Selvom de Københavnske vendsyede middelalderskosåler bestod af ganske tykt læder, så betød det
nu hårdere underlag, at skoene blev hurtigere slidt. Introduktionen af den randsyede teknik, flere
lag såler og hæl betød, at sko gik fra at holde mellem 1 til 4 måneder til at holde mellem 6 måneder
til et år eller mere.
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Størstedelen af de vendsyede middelaldersko viser slitagemønster fra normal gangafvikling og kun
få tegn på fodlidelser og -deformiteter. Det modsatte er tilfældet for de senere randsyede sko, som
med høje hæle, symmetrisk pasform og et lille fodideal forringede fodsundheden markant.
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DEL IV HÅNDVÆRK OG HANDEL

”(…) naar man ikke duede til andet, kunde man blive Skomager, men det var en Uret,
man her gjorde Skomagrene, for det at lære i alle Dele at fremstille et Par Fodtøj
med Haanden udkræver ligesaa lang Læretid og ligesaa megen Flid og Snille som
mange andre Haandværk som regnes til de fine (…).”
Sørensen 1927, 5
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10. Håndværk og handel – i et skoperspektiv
Ofte anskues fund ud fra det stadie, tingen befinder sig i, når den er gravet frem, som havde den
bibeholdt en definitiv og statisk idealform, fra da den forlod værkstedet, til vi finder den i jorden
(Wolfe 2013, 34, 66). Men forud for skoens tilbliven, dens nuværende udformning og tilstand har
en lang række valg, fravalg, hensyn og transformationsprocesser fundet sted.
Sko er frembragt gennem håndværk, en skabelsesproces som er forankret i teknologien, men også
i de sociale og organisatoriske rammer der er sat i det enkelte samfund (Wolfe 2013, 10, 16). De
påkrævede færdigheder til at fremstille fodtøj af læder var betydelige, og genstandene, som omgav
skomageren, værktøj såvel som råmateriale, var alle aktive agenter i skabelsesprocessen (Volken
2014). Håndværket udgjorde en væsentlig del af, hvordan sko blev skabt og udvikledes, men også
rammerne omkring salg, handel, udveksling og forbrug af sko har påvirket udviklingsmulighederne
og har betydning for den tilstand, som vi finder skoene i, når vi graver dem op af affaldslagene.
Selve handelssituationen lader sig vanskeligt spore og erkende arkæologisk, og vi må ofte tage til
takke med produktionsaffald og redskaber fra værkstedet, hvor skoene blev til og solgt fra. Forstås
handel også som cirkulation af sko, så kan den genstandsbiografiske tilgang med fordel bringes i
anvendelse. Skoenes cirkulation og skiftende relationer til andre ting, mennesker og kontekster
havde betydning for, hvordan den enkelte sko blev brugt og forvandlet gennem dens livshistorie.
I dette kapitel undersøges den viden og kunnen, som skoene er fremstillet med, og hvordan
rammerne for håndværket og skomageren har været med til at forme fodtøjets udviklingshistorie.
Her sættes fokus på de håndværks- og handelsmæssige muligheder og valg, på fremstilling,
reparation, genanvendelse og genbrug. Dels ved at inddrage de skriftlige, ikonografiske og
arkæologiske kilder og dels i sparring med håndværket selv i form af nulevende skomageres
materialekendskab og praktiske indsigt i skofremstilling.

10.1 Skomagerne i København – lavsbrødre, frifolk og fuskere
Fodtøjet fra perioden 1300-1800 har overordnet en ret homogen udvikling regionalt set. Skoenes
ensartethed i materialer og udformning vidner om, at arbejdsprocesser har været videreformidlet
og udviklet gennem generationer i historien.
Skomagerhåndværket var traditionelt et mandeerhverv, men skriftlige kilder beretter om, hvordan
hele familien kunne bidrage til produktionen ved eksempelvis små sønner, der snittede pløkker og
løb ærinder, hustru og døtre der syede skoens overdel sammen, mens større sønner tilføjede
sålerne (Mitchell 1997, 62; van Zanden 2009, 165; Schanz 2010, 43; David & Semmelhack 2014, 10).
Om dette også var tilfældet i København, er meget sandsynligt. I skomagernes lavsskrå fra 1550 står
der, ”Item om nogen skomager lerer sielff sin sønn embedet och setter hannem sielff embedet, da
skall hand ingen bekostning giøre derpaa, thi hand giør vell, hand lerer sit barn embedet.”
(Københavns skomageres lavsskrå 1550, artikel 30). Der lå en ære i at overføre sin viden som
skomager til næste generation, så værkstedet kunne videreføres som familievirksomhed (Wubs-
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Mrozewicz 2005, 15). Det var også muligt for en enke efter en skomager at fortsætte mandens
embede, indtil hun fandt en ny mand, der kunne videreføre samme (Københavns skomageres
lavsskrå 1530, artikel 6). Det var med andre ord et system, der vægtede tradition.
Til værkstedet og husholdet kunne også høre svende og lærlinge. Generelt var ansvaret for skoens
grundelementer (såsom udskæring af skodelene) mesters, og det var blandt den mindre erfarne
lærlings opgaver at forarbejde sytråden og samle skoens dele, fordi lærlingen blot skulle følge
hullerne, som svenden eller mester havde boret for med syl (Swann 2003, 8). Den færdige skos
udtryk og standard vil derfor altid være mesters ansvar, og det vil også være dennes færdigheder,
som er tydeligst at aflæse i arkæologisk fundne sko. Lærlingen udførte kun egenhændigt hele sko til
sin svendeprøve. Statistisk set vil mange af de fundne sko ikke være resultatet af én persons
formåen, men et produkt udført i samarbejde. For den enlige skomager og for frifolk og fuskere vil
det dog alene være denne enes persons kunnen, der ses i fodtøjet.
Ser man på datidens ikonografiske afbildninger af skomagerværksteder, får man ofte indtryk af, at
arbejdet blev delt mellem skomagermester, en svend og en lærling (Fig. 14 og 16 i DEL II) – en
arbejdsdeling, der også blev beskrevet af Xenophon helt tilbage i 370 f.v.t. (Jäfvert 1937, 43; Swann
2003, 3; Saguto 2009, 3).110 Denne delte arbejdsproces illustreredes gerne som tredelt 1) én der
skærer læderet ud, 2) én borer for med syl, 3) mens den sidste syer delene sammen (Swann 1997b,
42).
Denne fordeling, som billedkunsten tegner, synes at være en idealfremstilling af produktionen i et
skomagerværksted og ikke mindst en idealstørrelse på virksomheden, som ikke var alment
gældende. I hvert fald ikke når det gjaldt de københavnske forhold. Historiestuderende ved SaxoInstituttet Mads Linnet Perner foretog i forbindelse med nærværende forskningsprojekt en
undersøgelse af skomagere i København (Perner 2016, se Mads Linnet Perners rapport i Bilag 10).
Perner noterede, at af de 29 skomagere, som var listet i skattemandtallet fra 1645, havde kun fire
af dem en lærling, mens flere havde en, to eller tre svende i et værksted. To skomagere havde endda
fire svende hver. Modsat havde ni skomagere hverken svend eller lærling, men klarede deres hverv
alene – eller med assistance fra hustru og/eller børn. Skomagerne i København befandt sig et stykke
fra idealbilledet af et skomagerværksted.
Som nævnt var der få skomagere, der havde mere end tre svende i værkstedet. Det skyldes især
lavsskråernes bestemmelser. I brev fra 1604 fik en skomager, sandsynligvis af hollandsk afstamning,
lov til at holde to svende mere end lavsskråen tillod (Perner 2016). Tre svende var ikke nok, da han
”nu haffuer werit den første som her i rigedt haffuer begyndt att berede punsleier” (KD 2:619). Med
”berede punsleier” må menes den punslede111 dekorationstype påført læderet, som var populær i
især 1600-tallets første halvdel. De professionelle dekorationer blev udført af skomagere, men det
har nok ikke været alle skomagere, som har kunnet udføre det, fordi det krævede særlige
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Læretiden for lærlingen var tre år, men fattige og forældreløse lærlinge skulle i lære i fem år (Københavns
skomageres lavsskrå 1623, artikel 24).
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Det at frembringe fordybninger i læder med stempel.
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færdigheder og erfaring samt specialiseret værktøj i form af stempler (punsler), som blev anvendt
som hammer og mejsel (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 42). Det
kunne tyde på, at det var udenlandske skomagere, der introducerede denne særlige
dekorationsteknik til sko fremstillet i København. Det fortæller os også, at en skomode kunne
medføre omgåelse af gældende regler for skomagerhåndværket, når en formodet efterspørgsel var
så stor, at flere hænder måtte til i værkstedet.
Hvor mange skomagere, der havde deres virke i København, varierer tiden igennem og i relation til
befolkningsmængden i byen. I 1377 var 32 grunde ejet eller beboet af en skomager (Perner 2016).
Skattemandtallet fra 1645 viser kun 29 skomagere, og i 1661 er kun 28 skomagere listet, hvilket er
så lavt, at det må antages, at listen ikke indeholder dem alle. Skattemandtallet i 1711 viste 93
skomagere før pesten og 45 efter pesten. At over halvdelen af skomagermestrene forsvandt som
ressource for faget må formodes at have konsekvenser for de sko, der blev fremstillet i København.
Kundekredsen var dog også blevet tilsvarende mindre på grund af pestepidemien, og i takt med at
befolkningstallet i København efterfølgende steg, steg også antallet af skomagere. I 1733 var der
165 skomagermestre og i 1781 294 skomagermestre (Heeland 1926, 52).112
Da det ikke kun var de listede skomagere, svende og lærlinge, der bidrog til skofremstillingen, men
også familiemedlemmer til skomagerne, kan vi ikke vide præcist, hvor mange der egentlig bidrog til
udførelsen af sko til københavnerne gennem århundrederne, men heller ikke hvem der udførte
hvad. Dertil kommer, at vi ikke kan vide os sikre på, at alle de fundne sko er udført af faglærte. De
professionelle håndværkere har formentlig altid været udfordret af konkurrence fra ufaglærte. I
Københavns stadsret fra 1294 hed det, at ”Den, der vil gjøre Barnesko, maa gjøre det uden Bøde
(…)” (KD 1:33). Det at sy børnesko hørte på det tidspunkt altså til fri næring, hvilket har afgrænset
skomagernes embede. Med tiden blev reglerne strammet, og såkaldte fuskere eller bønhasere
måtte bøde til både konge, borgmestre, råd og lav for at fremstille og sælge sko uden for lavet uden
tilladelse.
Middelalderens lav var broderskaber, hvis medlemmer forpligtede sig til at stå hinanden bi i al slags
nød og udøvede forsorg, hvorfor der også måtte ydes indskud for at blive optaget som medlem samt
løbende betale til udgifterne (Heeland 1926, 10ff). Lavenes funktion udviklede sig med tiden, og
efter 1500 fik man som lavsmedlem del i privilegier, hvor skomageren var under byens og statens
beskyttelse, hvilket gav skomageren en jævn og sikker indkomst, når denne passede sit embede
(Heeland 1926, 16). Til gengæld skulle lavet være garant for, at der blev leveret godt arbejde. Den
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Til sammenligning havde Odense i 1739 65 skomagermestre (Heeland 1926, 52). 48 skomagere var registreret i
Northampton i 1524 (Shaw 2011, 125). I Stockholm var der 21 og 25 skattebetalende skomagere i årene 1461-1519
(Wubs-Mrozewicz 2005, 13). I 1750 var der hele 1.820 skomagermestre i Paris (Saguto 2009, 1).
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enkelte broder skulle leve op til lavsbrødrenes tilfredshed og krav for kvaliteten af skoene (Heeland
1926, 17).
I 1661 havde skomagerlavet så store problemer med bønhasere, der drev håndværket uden at være
medlem af lavet, at Københavns magistrat stadfæstede, at kun de, som i staden var borgere, bosat
og broder i skomagerlavet, og som havde opnået mestertitel, måtte gøre brug af
skomagergerningen (KD 3:852; Heeland 1926, 30). Ifølge Hans Heeland må skomagerne have været
under særlig hårdt pres under svenskernes belejring af København, hvilket ledte til denne
stadfæstelse netop da (Heeland 1926, 34, 46).
I 1700-tallets begyndelse udstedte kongen frimesterbevillinger, og det betød, at skomagerlavets
medlemmer officielt ikke havde eneret til deres håndværk (Heeland 1926, 40). Frimestre var
skomagermestre, som ikke skulle til stå til regnskab for skomagerlavets forordninger om kvalitet og
pris (Heeland 1926, 49). I 1731 kunne skomagerlavets oldermand berette, at der var omtrent lige så
mange delvist ulovlige skomagere uden for lavet, som der var medlemmer indenfor: fem frimestre,
syv militære med pas og afsked og 123 militære bønhasere (Heeland 1926, 47). Frimesterordningens
popularitet i forhold til skomagerlavet ses af denne opgørelse: Fra 1755-1765 udnævntes ikke
mindre end 49 frimestre i København, og i samme periode blev blot 23 svende optaget i
skomagerlavet (Heeland 1926, 49).
I 1700-tallet blev en væsentlig del af de hvervede soldater permitteret som frifolk uden for
eksercertiden, og de soldater, der var udlært i et håndværk, lod sig ansætte som svende af de lokale
mestre (Petersen 2005, 366). Dette var dog ikke altid velset blandt de civile svende, og de fik
gennemtrumfet, at soldatersvendene skulle afskediges først, hvis beskæftigelsen faldt (Petersen
2005, 366). Selv når soldaterne fremstillede sko til militæret, kunne det give anledning til klager fra
skomagerlavet. Da det var svært for frifolk at få ansættelse som skomagere uden protest, arbejdede
mange af dem selvstændigt (Petersen 2005, 368). Nogle drev illegal skofremstilling og -handel og
opsatte boder torvet. En kilde fra 1726 fortæller, at da skomagerlavets oldermand ville skride ind
over for en ulovlig bod på Gammeltorv, blev han overfaldet med hug og slag, så han længe lå
bevidstløs på jorden (Heeland 1926, 47).
Selv inden for bygrænsen kunne skomagerlavene have vanskeligt ved at holde orden og skik, men
endnu vanskeligere var det at håndhæve deres magt over for landet. Bønhasere kunne fremstille
sko til bønderne, ligesom håndarbejdskyndige også kunne fremstille sko til eget hushold (Heeland
1926, 59). Simple sko af ét skind (hudsko), som de eksempelvis kendes fra bronzealderen og
jernalderen, var en type, der i visse egne fortsatte med at blive fremstillet helt op til begyndelsen af
1500-tallet.113 De er fremkommet i urbane kontekster fra eksempelvis York, England fra 1000-tallet,
i Trondheim og Oslo, Norge 1000-1200-tallet, Turku, Finland fra 1300- til ind i 1500-tallet (Mould
2015, 128). Med deres simple ydre og rå og grove forarbejdning og konstruktion tolkes de som
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fremstillet af uprofessionelle. Eventuelt båret af bønder, der kom til byen, og således ikke fremstillet
i urban kontekst, eller også var de hjemmelavet af byens fattigste (Mould 2015, 130). Der er indtil
nu ikke fremkommet spor af denne type i København. Quita Mould foreslår, at fraværet eller typens
beskedne repræsentation skyldes, at det ved de større urbane centre blev belejligt og eftertragtet
at bruge de nye (vendsyede) skotyper (Mould 2015, 132). Så at der ingen hudsko er fundet i
københavnsk kontekst kan skyldes, at de vendsyede sko var så lette at anskaffe sig her, at de
hjemmelavede hudsko ikke var et alternativ af betydning.

Fig. 126 Kant af sål med syhuller forboret med syl. Sålen er fra en 1700-talssko fra udgravningen på Esplanaden.
Foto taget med mikroskopkamera, forstørret 60x. Hullerne er ensartede og udført med lige mellemrum samt brug
af to forskellige typer syl, hvilket er blandt kendetegnene for godt håndværk, da dette kræver dels det rette værktøj
og dels den rette erfaring. Værktøjet til at udføre et jævnt resultat kunne være et opvarmet hjul med takker eller en
stingsætter, men meget erfarne skomagere ville kunne opnå samme resultat med deres motoriske færdigheder og
rutine alene. Foto: Vivi Lena Andersen

Hvis vi antager, at frimestre, frifolk og fuskere, der ikke behøvede at leve op til
kvalitetsbestemmelser og rutinemæssige tjek af deres håndværk, så også leverede sko af ringere
kvalitet eller mere simple og dermed billigere sko, så burde dette kunne spores i det fundne fodtøj.
Ved nærstudie af sko i et håndværksperspektiv er der i de københavnske sko eksempler på både
ringe håndværk, men også overordentlig veludført håndværk. På veludførte sko er læderet
eksempelvis skåret jævnt, skoens dele passer perfekt ind i hinanden, skindet er udvalgt (og velvalgt)
specifikt til den enkelte skodels funktion og dens relation til andre dele af skoen, og syhullerne er
små, præcise og sat med ensartede mellemrum (Fig. 126) (Schanz 2010, 36). I den modsatte ende
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af skalaen findes sko, der er blevet til i enten hast, sløseri eller uden de rette erfaringer, kunnen,
værktøj og/eller materialer. Størstedelen af de fundne sko fra København placerer sig midt i mellem
det ringe og veludførte håndværk – standardvaren. Dette spænd kan være den synlige forskel på
sko produceret af skomagere, der var medlem af lavet, og frifolk og fuskere, som ikke skulle rette
sig efter forordninger om skoens kvalitet, men kunne udføre et pauvert arbejde til lav pris.
Ifølge Hanne Dahlerup Koch førte den stærke organisering i lav, med en egentlig
mesterlæreuddannelse, til et bedre produkt (Koch 1990, 124). Hermed tilslutter Koch sig den nyere
lavsforsknings retning, mens Hans Heeland hører til den ældre skole, der mente, at systemets
regelbundne og konkurrencehæmmende organisering satte snævre grænser for ”personlig evne og
energi” hos den enkelte skomager (Heeland 1926, 42; van Zanden 2009, 17, 166f). 114 Heeland
formulerede eksempelvis, at ved at bestemme, hvor mange mestre der skulle optages i lavet, og
hvilke priser sko måtte sælges til, var der tale om en monopolisering, der snarere holdt sig til fælles
fastsatte standarder frem for innovation og fornyelse i fodtøjet. Fra Heelands perspektiv kan den
brede standardvare af sko derfor ikke per automatik tilskrives frimestre og fuskere, men også
skomagerne selv. Men ud fra Kochs synspunkt var den ordentlige skoling af skomagerne lig bedre
sko, og således må de veludførte sko være lavsmedlemmernes værk, mens det ringe håndværk
hører ufaglærte fuskere til.
Hvad angår innovation og fornyelse pegede Heeland og især den ældre litteratur på området på, at
lavssystemet hæmmede udviklingen (van Zanden 2009, 17). At sko udvikles og innoveres i både
form og teknologi, mens lavssystemet organiserer skomagerhåndværket, taler næppe for, at det
skulle være et hæmmende system. Justyna Wubs-Mrozewicz har sammenlignet sko i det
senmiddelalderlige Stockholm og Bergen, og i Bergen var mange skomagere i form af svende og
lærlinge fra Lübeck, der blev i byen i en kortere periode, men vel at mærke ingen skomagermestre
(Wubs-Mrozewicz 2005, 9, 15). Dette var ikke tilfældet i Stockholm, hvis mere traditionelle
organisering af skomagere minder om Københavns (Wubs-Mrozewicz 2005, 8). Wubs-Mrozewicz
undersøgelse viste, at der ingen sammenhæng var mellem sko fra Lübeck og Bergen, som ellers
forventet. Det kunne pege på, at markedet i Bergen var konservativt, og selvom skomagerne ikke
var lokale, måtte de tilpasse deres varer til den lokale efterspørgsel, men samtidig kan fraværet af
mestre have ledt til de få variationer på grund af begrænset faglig dygtighed (Wubs-Mrozewicz
2005, 16 & 30).
Tager vi Wubs-Mrozewiczs standpunkt (der harmonerer med Kochs anskuelse), så var det
traditionelle lavssystem (herunder mesterlæresystemet) fordrende for kvalitet og for variationer i
udbuddet af fodtøj. Det er dog også væsentligt at notere sig fra denne case, at udviklingen (eller
mangel på samme) tilsyneladende var meget påvirket af lokalbefolkningens præferencer. Det
handler formentlig ikke alene om en udvikling i indbyggernes præferencer, men også om en ændring
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Eksempelvis måtte ingen købe materialer i større partier (på nær oldermanden) for at holde konkurrencen inden
for lavet nede.
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i den demografiske sammensætning – altså nye og andre indbyggere. Som nævnt (i afsnit 8.4.3)
synes de københavnske sko at reflektere den udvikling, som byen gennemgår fra lille handelsplads
til residensstad af betydning med de typer af indbyggere, der fulgte. Dermed er kvaliteten og
udvalget af sko både sammenhængende med organiseringen af skomagere og aftagernes
præferencer.

10.2 I værkstedet
Skriftlige kilder, der beskriver de tekniske metoder i skomageri, er sparsomme og berører gerne kun
brudstykker af tilvirkningen såsom en materiale- eller skotype (Jäfvert 1937, 27 & 29). Vi må derfor
også ty til billedmateriale og fund for at komme håndværket endnu nærmere. Derudover viser besøg
i nutidens skomagerværksteder klare ligheder mellem før og nu og vidner om håndværkets stærke
traditionsbundne praksis i de grundlæggende tilvirkningsmetoder.
Det er sjældent at støde på skomagernes værktøj i arkæologiske udgravninger, men der findes
heldigvis eksemplarer fra København, der stammer fra middelalderen og tidlig moderne tid (Fig.
127). Både ikonografien, fundene og den eksperimentelle arkæologi viser, at de lette, vendsyede
sko fra middelalderen krævede forholdsvis få materialer og værktøjer: halvmånekniven til at skære
læderet til med, syle til at bore syhullerne i læderet, eventuelt hammer og mejsel til snørrehuller,
tråd, saks, bivoks og beg til at imprægnere hørtråden med samt nåle af svinehår, trælæst,
spanderem til holde læsten og sko fikseret under arbejdet og blødekar, hvori læderet blev lagt i
blød, så materialet blev lettere at forme og arbejde med (Jäfvert 1937, 29 & 133; Oksen 2000, 9;
Harjula 2015, 164).
Det randsyede fodtøj, der blev udviklet i 1500-tallet, krævede både flere varianter af det kendte
værktøj og helt nye typer værktøj, såsom flere typer knive, tænger, syle i forskellige tykkelser – nogle
krumme, nogle lige, træpløkker, randjern, og med de nu synlige sting opstod også behov for
stingsætteren, som markerede, hvor sylen skulle bore igennem for at opnå et jævnt, ensartet og
visuelt elegant resultat (Jäfvert 1932, 149). Det var ikke nødvendigt i den vendsyede sko med skjulte
syninger. Dertil kom værktøjet, der skulle bruges til at udføre dekoration. Alene at dømme ud fra
værktøjet udviklede fodtøjet sig i en retning, som krævede flere og mere fagspecifikke redskaber,
og som færdighedsmæssigt krævede mere af skoens skaber, og at rent æstetiske, dekorative
elementer også krævede særskilt værktøj.
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Fig. 127 Til venstre: Skomagerværktøj fra København. Knive med halvmåneformet blad til at skære skindet med,
knive til at rette læderet til med, strækketang til at strække læderet over læsten og glattere til at efterglatte
sømmene med. Til højre: Et udvalg af værktøj fra et 1900-tals skomagerværksted. Der er mange ligheder værktøjet
imellem trods flere hundrede års forskel. Værktøj til venstre tilhører og er udstillet på Nationalmuseet, og værktøj
til højre tilhører og er udstillet på Danmarks Skomuseum. Fotos: Vivi Lena Andersen

Hvad tråd angår, så nævnes i skomagernes lavsskråer fra 1509, 1550 og 1623, at oldermanden købte
hamp til lavets medlemmer.115 For at få et indblik i hvilke typer trådmaterialer, som var anvendt i
de københavnske sko, blev tråd- og tekstilprøver udtaget på et lille udvalg af skodele fra henholdsvis
Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og Krøyers Plads. Prøverne blev mikroskoperet og morfologisk
bestemt, og resultaterne viste hør til sammensyning af sko, uld til for og silke til dekoration (broderi)
(Fig. 128).116 Opdelingen synes at være klar med nøje bevidsthed om de foretrukne materialetypers
forskellige kvaliteter til formålet (styrke, varme og glans). Hamp, der nævnes i skråerne, har samme
stærke egenskaber som hør, og yderligere undersøgelser af tråd i de fundne sko vil kunne vise, om
denne kan spores, eller om den ikke er bevaret.
I dag er der forskel på håndsyede herre- og damesko helt ned til den tråd, der bruges. En sytråd i en
håndsyet herresko består af 8-10 tråde, hvorimod en sytråd i en damesko består af 4-6 tråde.117 Det
vil derfor være interessant at gennemgå skoene for bevaret tråd, når skoene er færdigkonserverede,
for at se, om denne tekniske forskel på herre- og damesko også fandtes i datidens sko.118 Man kunne
starte med at analysere tråd fra 1700-tallets sko, hvor den visuelle forskel mellem herre- og
damesko er tydelig. Hvis det viser sig, at der systematisk er forskel på trådenes tykkelse og antal i
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Skomagernes lavsskrå 1509 artikel 16, 1550 artikel 16 og 1623 artikel 29. I skrå fra 1623 nævnes også beg, birk,
råhuder og kork.
116
Bestemmelse foretaget i samarbejde med konservator ved Københavns Museum, Julie Kofod Hansen.
117
Personlig kommentar fra skomager Kenneth Elsgaard 2014.
118
I våd tilstand reflekterer den vandmættede tråd lyset, og det er vanskeligt at kunne tælle antallet af tråde nøjagtigt
(se Fig. 128).
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herre- og damesko, så kunne det være en metode til at indikere, om skodelen/fragmentet har hørt
til en herre- eller damesko og optimalt set ”kønsbestemme” sko ud fra tråden.

Fig. 128 Prøver af sytråd udtages fra sål, mikroskoperes og materiale bestemmes ud fra dens morfologiske struktur.
Foto taget med digitalmikroskopkamera (forstørrelse 59x) viser sømhul med tråd bevaret. Sålerne her stammer fra
udgravningen på Krøyers Plads, og det er konservator Julie Kofod Hansen, der her udtager og mikroskoperer
prøven. Prøven viste, at tråden var af hør, hvilket var meget almindeligt trådmateriale til sammensyning af sko,
men skriftlige kilder nævner også hamp, som endnu ikke er sporet i det arkæologiske materiale. Fotos: Vivi Lena
Andersen

Svinebørster fra svinets nakke blev anvendt som nåle, fordi de er fleksible og smidige og kan bugte
sig gennem de forborede huller i læderet. Når man syer med to tråde gennem hvert hul (det vil sige
to nåle, én i hver ende af samme tråd), så fyldes hullet, som sylen har boret, bedre ud. Hullerne
tætnes derved væsentlig bedre, hvilket bidrager til vandtætheden. Forholdet mellem sylstørrelsen
og trådtykkelse havde konsekvens for skoens vandtæthed og holdbarhed, men for at gøre en søm
vandtæt kunne skomageren også anvende voks (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van
Waateringe 2001, 30). Bivoks og beg er de traditionelle vokstyper i dansk skomagerhåndværk, som
tråden blev mættet med, og de er afgørende både for trådens holdbarhed, og for hvor vandtæt
konstruktionen er (Schanz 2010, 40) (Fig. 129). Bivoks anvendtes også til at stikke sylen ned i for at
få denne til at glide lettere gennem læderet, og voksen havde derfor flere funktioner i værkstedet
(Saguto 2009, 54). Beg nævnes i skomagernes lavsskråer, så dette materiale må have været
væsentligt, når en sko skulle fremstilles i de københavnske skomagerværksteder.119
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Beg nævnes i skomagernes lavsskrå 1509 artikel 16, 1550 artikel 16 og 1623 artikel 29.
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Fig. 129 Hørtråd til syning af sko behandles med beg og bivoks af hensyn til holdbarhed og tætning af syhuller. Til
venstre er skomager Kenneth Elsgaard i sit værksted i færd med at klargøre hørtråd med bivoks. En hørtråd han
forinden havde spundet til den ønskede tykkelse ved at rulle tråde sammen i glidende bevægelse med hånd og lår.
De anvendte materialer ses på midterste billede. Yderst til højre udsnit af udstilling på Danmarks Skomuseum.
Fotos: Vivi Lena Andersen

10.2.1 Skomager, bliv ved din læst
”Skomager, bliv ved din læst” er en talemåde, der refererer til, at man bør nøjes med at beskæftige
sig med de ting, som man har kvalifikationer til.120 Læsten er da også et af de centrale redskaber i
en skomagers værksted, fordi den udgør fundamentet i fremstillingen af en sko. Der er fundet læste
fra middelalderens København, men ligesom træsko og træpatiner har kun et fåtal undgået at blive
anvendt som brændsel (Fig. 130) (Jäfvert 1937, 32). Vi kan dog nemt spore, om læste har indgået i
tilvirkningen af sko, uden at læstene behøver at være bevarede i samlingerne. Den del af
arbejdsprocessen, hvor skomageren har sømmet bindsålen fast til læsten for at sikre, at skoen
forblev på sin plads på læsten under hele arbejdet, har efterladt små læstehuller i bindsålerne
(Harjula 2015, 165). Som oftest kan de uanselige små huller findes langs midten af sålen ved
hælsædet, under svangen og under forfoden. Læstehullerne i de mange fundne sko vidner om, at
læsten var fundamental i skomagerhåndværket i København i både middelalder og tidlig moderne
tid.
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http://ordnet.dk/ddo/ordbog?mselect=59009091&query=læst
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Op til starten af 1500-tallet reflekterer læsten henholdsvis venstre eller højre fod, men siden da blev
det mere og mere almindeligt at forme sko på læste, som var symmetriske. Det vil sige, at resultatet
var to ens sko, når man købte et par.

Fig. 130 Trælæste fra middelalderens København (1300-1400-tallet), der er tilpasset henholdsvis højre og venstre
fod. Læste tilhører og er udstillet på Nationalmuseet. Fotos: Vivi Lena Andersen

Den enkelte læsts levetid var ikke kun begrænset af nye moder (former), men også af nedbrydning.
For hver sko læsten lagde træ og form til fik den huller fra sømmene, der holdt bindsålen fast, og
disse søm blev efter endt arbejde hevet ud og flænsede bunden af læsten efter den gentagne brug.
Inden for skoforskningen refereres gerne til (Swann 2001a, 33; 2003, 8; 2006b, 33), at
introduktionen af høje hæle på sko omkring år 1600 skabte ressourcemæssige problemer for
skomagerne, fordi det stillede krav om mange flere læste til at fremstille sko i forskellige højder,
men at problemet til dels blev løst ved at fremstille symmetriske sko, der kun krævede én læst per
størrelse og form. Denne forklaring sætter automatisk den symmetriske skos opståen til slutningen
af 1500-tallet, hvor hælen introduceres. Men det skal understreges, at de symmetriske sko allerede
fandtes. En lige læst var derfor ikke en innovation, der hører slutningen af 1500-tallet til. Der er dog
ingen tvivl om, at de symmetriske sko må have været en kærkommen del af løsningen på at bringe
omkostningerne ned i 1600- og 1700-tallets skoproduktion, hvor mere værktøj og mere materiale
var påkrævet.
At fremstille læsten kunne være en tidskonsumerende og bekostelig proces (Mitchell 1997, 14). For
hver gang en ny mode kom til, skulle nye læste fremstilles. Blot en anden form på snuden, en anden
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højde på hælen eller en ny bredde på skoen medførte nye læste. I afbildninger af middelalderens
skomagerværksteder er der ofte kun få læste i baggrunden i værkstedet, mens der senere er flere
læste at se, og det til trods for at der fra 1500 ofte kun blev anvendt én læst per skopar. Dette må
være udtryk for, at der var behov for serier af læste til de forskellige højder af sko, efter hælen blev
en fast del af fodtøjet fra 1600 og frem (Fig. 15 og 16 i DEL II). I 1500-tallet var sko flade, og det
betød brug af kun én læst per størrelse, men fra 1600 var der behov for flere læste afhængig af
hælhøjder, og det må have presset udgifterne og i sidste ende prisen for det endelige produkt op.
At fremstille to ens sko var bestemt den billigste måde at fremstille sko på (Swann 1997b, 47). Man
halverede ressourceforbruget til læste, og denne indlysende besparelse er derfor ofte blevet
fremhævet som en generator for, hvorfor man gik bort fra at fremstille venstre og højre sko. Det
kan også tænkes, at det er et resultat af en industrialisering i processen, hvor arbejdet blev udført
af ufaglærte. I det perspektiv er det videns- og færdighedsmæssige faktorer, som gør sig gældende.

Fig. 131 Sål fra komulesko/-tøfler/-patiner fra første halvdel af 1500-tallet fundet på hjørnet af Vingårdsstræde og
Laksegade i København. Med den brede form på skoenes snude udslettede man behovet for at tilpasse skoene til
henholdvis venstre og højre fod. Ifølge slitagemønsteret er de fleste komulesko dog kun blevet båret på den ene
fod og ikke byttet rundt jævnligt, som det ses i flere af 1600- og 1700-tallets sko (se afsnit 10.2.2). Sål tilhører
Nationalmuseet. Foto: Vivi Lena Andersen

Det tyder under alle omstændigheder på, at det oprindeligt var den brede og rummelige
komulesnude (Fig. 131), der i 1500-tallets begyndelse gjorde det unødvendigt at fremstille en
venstre og en højre sko, men at dette senere blev normsættende teknik, uanset hvilken form snuden
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havde. Denne måde at fremstille sko på bliver almindelig omkring 1600, hvor endnu en årsag, hælen,
dukker op.
For bedre at forstå en forandring inden for håndværkstradition, såsom dette skift fra fodformede til
lige sko, kan man også se på, hvordan produktionen var organiseret før og efter (Wolfe 2013, 65 &
76).121 Som vi tidligere i kapitlet blev introduceret til, så havde lavene væsentlig indflydelse – ikke
mindst på de rammer, sko blev produceret under (Frandsen 2010, 323). Overgangen fra
asymmetriske til symmetriske sko er tidsmæssigt sammenfaldende med, at Kong Hans i 1507
opløste skomagergilder og lav i Danmark og i 1509 ændrede lavsskråerne til at være af
erhvervsregulerende karakter som erstatning for det beskæmmende fokus på drikkelag, der havde
taget overhånd (Heeland 1926, 13 & 24; Wubs-Mrozewicz 2005, 13). Ved opløsningen af gilder og
lav blev det tilladt for enhver at fremstille fodtøj og sælge dem hvor som helst. Det må have haft
enorm påvirkning på skomagernes afsætningsmuligheder og ikke mindst den pris, som denne kunne
tage for sit arbejde. Igen i 1526 ophævede nu Kong Frederik I alle gilder og lav, fordi der tit forekom
ulydelighed, og priserne for sko måtte ikke længere bestemmes af lavet, men skulle årligt fastsættes
af borgmestre og råd i menige borgeres overværelse (Heeland 1926, 14, 24). Heller ikke denne gang
blev det skomagerlavets endeligt, men at blive presset på den pris, som de kunne tage for deres sko,
må have tvunget skomagerne til selvransagelse i deres praksis – og måske til at revidere den måde,
hvorpå de fremstillede sko. Hvis dette var tilfældet, så har skiftet til symmetriske læste været en
måde at skære ned på udgifterne, og med netop den brede komuleskomode, der karakteriserede
første halvdel af 1500-tallet, var det også muligt at gennemføre den uden den store konsekvens for
køberen. Det gjorde ikke den store forskel for hverken tæer, fod eller pasform på grund af den
ekstraordinært brede snude.
Michael Bækskov Thomasen nævner den spanske chinela, en slags tøffel/oversko, fra sidste
fjerdedel af 1400-tallet som forbillede og ophav for komuleskoen, fordi en chinela bestod af to til
tre såler og var symmetrisk (Thomasen 2013, 19). I det københavnske materiale var ikke alle
komulesko symmetriske i 1500-tallets begyndelse. At der gennem komuleskoens storhedstid både
var symmetriske og asymmetriske sko kunne tyde på, at den symmetriske læst og skos indtog var
en gradvis proces. Måske fik københavnske skomagere med de lavsmæssige stramninger og prispres
et incitament til at rationalisere og også tilvirke komulesko symmetriske?
Der er dog et aspekt, som ikke passer ind i denne rene rationaliseringstanke. Det ser ud til især at
være 1500-tallets lædertøfler/-patiner, der var symmetriske, og med denne types tilknytning til det
finere segment af købere, så peger det på, at fremstillingen af de symmetriske sko er koblet til status
og er baseret på efterspørgsel fra køberens side, snarere end det er en udelukkende besparende
faktor i værkstedet.
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Eksempelvis har Ulla Isabel Zagal-Mach Wolfe set på, hvorfor man i vikingetidens begyndelse begynder at anvende
sejl ud fra mere end et konkret teknisk perspektiv. Hun inddrager også, hvordan rammerne omkring udførelsen
ændrede sig, såsom hvordan produktionen var organiseret før og efter forandringen (Wolfe 2013).
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Gennem tiden har jeg mødt forestillinger om, at den ressourcebesparende, symmetriske sko kun
var forbeholdt hverdagsskoene og billige standardvarer, fordi velhavende folk havde råd til at få
fremstillet deres egne personlige trælæste, tilpasset deres fødder, for at sikre dem komfortabel
pasform til både venstre og højre fod. Denne forestilling hører moderne tider til. Fundene vidner
nemlig om, at man anvendte standardlæste til de symmetriske sko uanset kvaliteten af selve
skoene. For at underbygge denne observation, baseret på de arkæologiske sko, gennemgik jeg
Nationalmuseets samling af bevarede sko fra nyere tid, og det viste, at de finere og kostbare sko fra
København også var symmetriske. Tilsvarende gennemgang af skosamlinger på Bata Shoe Museum
og Royal Ontario Museum i Toronto og Powerhouse Museum i Sydney viste, at dette var alment
gældende for de samtidige sko fra det øvrige Europa. De ganske få asymmetriske sko, som jeg er
stødt på fra den tidlige moderne tid, hører til i kategorien ortopædiske sko. Dette giver anledning til
at antage, at de symmetriske sko var et meget bevidst valg fra køberens side. Normen for sko havde
siden starten af 1500-tallet udviklet sig til, at det var sådan en rigtig sko skulle så ud (Fig. 132).

Fig. 132 Symmetri i såler gennem tiden. Den rigtige skoform. Københavnske skosåler fra 1500-tallets begyndelse og
frem til 1700-tallets midte. Snudeform, svangbredde og form på hælsædet skifter, men alle er de symmetriske i
deres omrids. Skosålerne stammer alle fra københavnske udgravninger. Fotos: Vivi Lena Andersen

Uanset om læsten var specialfremstillet til den enkelte kunde eller var en standardlæst, var den som
udgangspunkt altid for kort og for smal til den fysiske fod. Skomageren James Dowie, der helt
exceptionelt for tiden (1800-tallet) også havde studeret anatomi, måtte på skomagerfagets vejne
erkende, at ”Although they had been daily imployed in making boots and shoes, their attention had
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never before been turned to the difference that existed between the lasts upon which boots and
shoes were made, and the feet upon which they were worn” (Dowie 1861).
Denne diskrepans skyldes dels, at det længe ikke havde været skomageren selv, der fremstillede
læsten, men blot tog mål, som blev sendt videre til læstemager, og dels at de mål, som skomageren
tog, ikke var retvisende (Dowie 1861, 110f). Pieter Camper slog i 1782 ned på det faktum, at kunden
sad ned, når skomageren tog mål af foden, hvilket konsekvent gav et for kort mål, fordi personens
kropsvægt ikke tyngede foden, som den gør i stående eller gående tilstand (Fig. 133). At kunden
skulle sidde behageligt ned hang formentlig sammen med købeoplevelsen, men resultatet blev en
for kort og smal sko (Camper 1782, 3 i oversættelse af Dowie 1861).
Læstens størrelse og dens relation til foden bliver ikke mindre kompleks i læsningen af Garsaults Art
du cordonnier fra 1767, hvori han rådgiver skomagere omkring måltagning: ”If you intend to make
an ordinary shoe, go back three sizes, which you add to the measure. If you are making a pump, add
only two, and add only one if a close-fitting shoe is desired” (Garsault 1767 i oversættelse Saguto
2009, 59).
Her får vi et indblik i måltagningen, der fortæller os, at en læst udført eller valgt efter kundens fod
vitterlig ikke havde samme mål som foden, men var tilpasset typen af sko, og ikke mindst at køberen
kunne bestemme sig for en stramtsiddende pasform, hvis denne ønskede det.

Fig. 133 Fransk skomagerværksted fra det tidlige 1800-tal. I højre side af billedet er en skomager i færd med at måle
en kundes fod, mens denne sidder ned og løfter benet. Se også Fig. 16 i DEL II, der viser skomagerværksted fra
Diderots encyklopædi. Foto: Musée Carnavalet, Paris

Det var først med forbedringer af pantografen i det tidlige 1800-tal, at det blev nemt at producere
spejlede par af læste (Swann 2003, 8). Men folk havde da vænnet sig til, at sko var symmetriske, så
der skulle yderligere lægevidenskabelige advarsler til omkring den ringe fodsundhed til, før
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markedet langsomt ændrede sig (Dowie 1861). Der skulle gå endnu 100 år før det blev normen at
fremstille fodtøj tilpasset venstre og højre fod.
I mine samtaler med nutidens skomagere har de fremført en særlig teknisk og æstetisk fordel i
tilvirkningsprocessen af symmetriske sko. Ved fremstilling af sko på en symmetrisk læst er det
lettere at få læderet trukket ned ved pinding og få kanterne på overlæderet pæne og ensartede
(Vass & Molnár 2000, 140). Dette er en udfordrende manøvre, når læsten bugter sig som foden.
Den symmetriske sko har således rod i æstetikken på flere måder.
Men hænger alle disse aspekter (form, organisering, teknik og æstetik) alligevel sammen? Vi bør
nok ikke anskue den symmetriske skos opståen som havende én forklaring men tværtom flere
sammenkædede årsager. To af dem kan være, at den symmetriske form, som ideal, også gjorde det
muligt for skomageren at holde omkostningerne på det i forvejen dyrere fodtøj nede end med brug
af to læste. Det giver ikke alene en mindre udgift, men det er også teknisk lettere at fremstille skoen
med et ensartet resultat.
10.2.2 Bytte, bytte sko
De symmetriske sko fandtes i København siden 1500-tallets begyndelse, men det var især i 1600- og
1700-tallet, at sko blev båret skiftevis på begge fødder, de såkaldte byttesko (Goubitz, van DrielMurray & Groenman-van Waateringe 2001, 35). En sko kunne eksempelvis blive båret på den ene
fod den ene dag og på den anden fod den næste dag. Når man går med skoene på denne måde, så
dannes et meget karakteristisk slitagemønster på sål og hæl, fordi det normale slitagemønster fra
én fod bliver spejlet på den modsatte side. Det vil sige, at der dannes nogenlunde ens slitagemønstre
på begge sider af sålens midterakse (Fig. 134).
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Fig. 134 Byttesko blev anvendt i praksis af både mænd, kvinder og børn. Særligt i 1600- og 1700-tallet. Det kan
skyldes ressourcer og økonomi, men også at 1600- og 1700-tallets sko har hæl. Disse slides nemt skæve, så gangen
bliver derefter. Det undgik man ved byttesko-metoden. Det var med til at opretholde idealet om en lige fod.
Øverste række: Såler fra 1700-talsdamesko fra Esplanaden 50. Venstre midt: Herresko fra 1600-tallets slutning fra
Rådhuspladsen. Højre midt: Barnesko fra 1700-tallet (KBM 2223). Nederste række: 1600-talssko fra Gammel Strand.
Bemærk, hvordan de alle har det karakteristiske slidsporsmønster på begge sider af forfoden som en spejling langs
midteraksen. Fotos: Vivi Lena Andersen

Denne praksis med byttesko kan vi se i det københavnske materiale på sko tilhørende både mænd,
kvinder og børn – også de helt små. Der er eksempelvis fundet slidsporsmønster fra byttesko på en
sål, der var blot 10 cm lang (se Fig. 134, højre midt). Der er tale om et barn, for hvem det at gå var
en relativt ny aktivitet.
Tit bliver byttesko økonomisk begrundet af den simple årsag, at denne rutine fordelte slitagen,
forlængede skoens levetid, og reparationer kunne udskydes. Som støtte til den forklaring kan man
fremhæve, at byttesko først for alvor optræder fra 1600 trods det, at 1500-tallets symmetriske sko
også kunne anvendes som byttesko, men ikke blev det. Men fra 1600 introduceredes hælen, så da
blev det særligt attraktivt at bytte rundt på skoene jævnligt for at kunne udskyde reparation af
hælen. I fald byttesko alene skulle være en besparende praksis, så burde vi kunne finde det
karakteristiske slidsporsmønster fra byttesko på simpelt fodtøj af ringere kvalitet, som antageligt
har tilhørt mennesker, der forsøgte at forlænge fodtøjets levetid som en økonomisk nødvendighed.
Det er dog på ingen måde et entydigt billede, som fundene viser. Der er fundet eksempler på
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standardsko af ringe kvalitet, som har været anvendt som byttesko, men mange byttesko var af
meget god kvalitet og i god stand, da de blev kasseret. Dette kan antyde, at det ikke blot var en
fornuftbaseret og økonomiserende praksis, men at der kunne være visuelle fordele forbundet
hermed.
Mange af de fundne hæle er slidt meget skæve. Nogle endda så skæve, at selvom skævheden er
opstået som følge af personens gang og gangart, så har skævheden også påvirket personen ved, at
fødderne er blevet vinklet skæve under gang på de skrånende hæle. At anvende byttesko, derimod,
kunne bidrage til at stabilisere gangen - keeping up appearance. Kirurgen Pieter Camper nævnte i
1782, at for undgå skævvridning af skoen ved slitage, især hos børn, anbefaledes det at veksle
mellem skoene til henholdsvis højre og venstre fod (Camper 1782, 24; Nyström 1867, 23). Også
skomageren Garsault kommenterede i 1767 på vigtigheden af den symmetriske form (Saguto 2009,
74). Her beskrev Garsault, at den symmetriske læst og sko ikke var i tråd med naturen og fodens
egentlige form, og at det var på grund af fodens skævheder, at skoen med tiden også vrides skæv.
”(…) this is why it is necessary, no matter how little one walks, to change the shoes from foot to foot
each day in order to bring the soles back into their places (…) by which their symmetry is restored”
(i oversættelse af Saguto 2009, 74). Herefter fortæller Garsault om en mand, der havde udført en
gipsafstøbning af sine fødder, som en læstemager efterfølgende kopierede i træ. Han gav disse
læste til sin skomager og resultatet var, at manden kunne gå fra morgen til aften i sine nye sko, uden
at skoene klemte eller gav ham skader. Men som Garsault på interessant vis slutter om disse kuriøse,
asymmetriske sko ”(…) the bottom of the soles are not pleasing to the eye because of their
crookedness” (Garsault 1767 i oversættelse af Saguto 2009, 74). Fodens skæve form reflekteret i
skoene blev betragtet som utiltalende, men han understreger dog, at dette symmetriske ideal har
en pris, der griber ind i fodsundheden: “The foot that daily must restore them to shape is constantly
pained (…)” (Garsault 1767 i oversættelse af Saguto 2009, 74). Det er værd at bemærke, at kirurgen
Pieter Camper i sit værk om den bedste sko til foden fra 1782 lagde vægt på, at det var skomagernes
ignorance og uvidenhed omkring menneskets naturlige fod, der bragte så stor skade på fødderne.
Dette synes efter læsning af skomager Garsaults vejledninger som forfejlede beskyldninger. For ud
fra Garsaults kommentarer får man indtryk af en skomager, der er meget vidende om menneskets
fod, men som til gengæld må respektere de æstetiske normer, der tilbeder symmetriens skønhed
og retter sig efter, hvad køberen mener, er kønt for øjet (Fig. 135).
Ser vi på de fundne sko, må det sandes, at ikke alle i København gik op i at bibeholde dette
symmetriske og efter datidens normer klædelige udtryk i deres sko. Det er ikke usædvanligt at støde
på sko, der blev anvendt som byttesko, men i det store hele er der tale om så beskeden en
procentdel, at det ikke kan kaldes almen praksis. At bibeholde og værne om den symmetriske form
på skoene i hele skoens levetid synes at være en norm, der i praksis talte til de få. Måske fordi de
fleste københavnere trods alt vægtede den fysiske komfort i, at skoen tilpassede sig den ene fod og
derved undslap de lidelser, der hørte til at vedligeholde det symmetriske udtryk ved daglig
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ombytning. Alene det at bære en symmetrisk sko har været udfordring nok for foden og
fodsundheden, som tidligere behandlet i afsnit 9.4.2.

Fig. 135 Kobberstikkeren F. L. Bradt sovende på et bord efter drikkelag. Sålerne på hans sko er gengivet meget
nøjagtigt af Jens Juel i tråd med tidens skoform, der var symmetrisk og ikke tilpasset hverken venstre eller højre
fod. Ønskede man at bibeholde det æstetiske, symmetriske udtryk, kunne man bytte rundt på skoene dagligt, så
fodens skævheder ikke ødelagde symmetrien. 1777-1778 af Jens Juel. Foto: Statens Museum for Kunst

10.2.3 Genanvendelse af læder – fraskær og produktionsaffald
Læstens udvikling var til dels påvirket af ressourcebesparende aspekter, men hvad med det læder,
som skoen var fremstillet af?
Læder har en naturlig retning for stræk. Der er mindre stræk i skind langs dyrets rygrad, men mere
stræk på tværs fra ben til ben. Overlæder kan have fordel i at kunne strækkes på tværs, mens en
snøre skal være fast og vil kunne knække, hvis den skæres langs rygraden på grund af strækket her
(Volken 2008, 362). Det er ikke ligegyldigt, hvor på skindet skodelen er skåret, og hvordan læderet
blev udnyttet som ressource. Det krævede dygtighed og erfaring at skære skodelene ud af skindet,
fordi de skulle strække sig i de rigtige retninger, der fik skodelen til at præstere bedst muligt i den
samlede sko (Swann 2003, 5).
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Som nævnt var det mester selv, der skar læderet ud, da materialet var kostbart, og han havde
erfaring med at udnytte skindet optimalt (Schanz 2010, 21). Materialeudnyttelsen ses ud fra
mængden og størrelsen på fraskær i skomagerens værksted, der findes arkæologisk som affald.122
Fraskæret og produktionsaffaldet fra en trænet skomager vil ikke fylde meget, da denne ville vide,
hvordan skindet blev bedst udnyttet.
Ofte bliver fraskær og produktionsaffald ikke indsamlet i sin fulde mængde ved arkæologiske
udgravninger på grund af utilstrækkelige midler til konservering, men de uanselige fund er
væsentlige for analysen, hvis håndværk er et prioriteret emne.
Et godt udnyttet skind vil kun efterlade lange smalle strimler og konkave polygoner (Volken 2014,
39). Fraskær fra middelalderen og tidlig moderne tid består typisk af strimler og mindre trekantede
stykker (Koch 1998; Grønnegaard 2008, 3, 16; Harjula 2008, 15f). 27% af fragmenterne af læder fra
udgravningerne på Kongens Nytorv, Rådhuspladsen og Krøyers Plads hører til kategorien fraskær og
produktionsaffald. Da alt fraskær og produktionsaffald ikke er indsamlet fra udgravningerne, gavner
en mængdemæssig analyse og periodemæssig sammenligning ikke.
Det fraskær, der blev indsamlet i udgravningerne, vidner ud fra de enkelte stykkers størrelse
generelt om god udnyttelse af skindet, men viser også eksempler på større stykker læder, som
kunne have været anvendt bedre (Fig. 136). Det kan igen hænge sammen med den variation i
kvalitet, der ses i selve skoene.

122

Fraskær kan opdeles i tre hovedgrupper: 1) primært affald fra den indledende trimning af huden/skindet under og
efter garvning, 2) sekundært affald er fraskær, fra når man skærer de dele ud af skindet, som skal indgå i genstanden,
der fremstilles og 3) den endelige tilskæring af læderstykkerne, når de er samlet til den færdige genstand (Mould,
Carlisle & Cameron 2003, 3245f; Harjula 2015, 166f). Det er hovedsageligt gruppe 2 og 3 fraskær, som er fundet i
København. Det betyder, at læderhåndværkerne i København også anvendte færdige skind. Proportionelt set var kun
en begrænset del af læderet blevet tilvirket lokalt, mens resten blev importeret. Det gavner ikke at udpensle den
nærmere ratio, fordi de rå huder eller de skind, som blev skåret i, mens de endnu ikke var færdiggarvede, ikke vil have
samme muligheder for bevaring, som det garvede.
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Fig. 136 Eksempler på fraskær og produktionsaffald (inklusiv genanvendte kasserede skodele) fra læderværksteder i
København. Fra øverste venstre hjørne og med uret: Rådhuspladsen, Gammel Strand og Kongens Nytorv. Fotos: Vivi
Lena Andersen og Mia Toftdal, Københavns Museum

Ved at komponere et snitmønster bestående af mindre dele kunne den økonomisk bevidste eller
trængte skomager anvende det værdifulde læder med mindst muligt spild. På dette område
gennemgik skofremstillingen en generel udvikling mod det mere ressourceoptimerende. Hvor det
forhistoriske og tidlig middelalderlige fodtøj bestod af ét større stykke skind eller to i form af én sål
og et overlæder, bestod sko fra senmiddelalderen ikke blot af flere såler, men også et overlæder,
der bestod af adskillige separate dele. Man fortsatte med at fremstille sko af mange mindre dele,
og introduktionen af hælen bidrog yderligere til, at skindet kunne udnyttes optimalt. Det må til
gengæld have været praktisk for skomagerne, at mænd og kvinder grundlæggende brugte samme
skotyper i middelalderen og frem til midten af 1600-tallet, for jo færre typer, jo lettere var
”masseproduktion”.
Til de større stykker læder, der har indgået i produktionsaffaldet, hører også kasserede skodele. Det
var almindelig praksis at skære læder bort fra kasserede sko til genanvendelse i andre sko, og som
tidligere nævnt findes støvler sjældent, da skaftet blev skåret op og læderet genanvendt (Jäfvert
1938, 69; Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waaterringe 2001, 14; Atzbach 2006, 1;

201

Swann 2006b, 35; Evans & Mould 2013, 88f).123 Den fundne støvlebund fra udgravningen på Krøyers
Plads mangler skaftet, og det antages, at det gode læder blev genanvendt (Fig. 69 i DEL II).
Som det fremgår af prisliste over skomagerens arbejde i en forordning fra 1605, så var
omkostningerne på at fremstille et par støvler væsentlig højere end sko (KD 2:626; Perner 2016).124
De var ikke blot dyrere at anskaffe sig på grund af det ekstra arbejde, skomageren måtte lægge i
fremstillingen, men også på grund af den store mængde læder, der gik til.
Fra henved ¼ af fodtøjet, fundet ved voldstedet Borringholm fra 1300-tallet, er der skåret læder af
til genanvendelse, eksempelvis fra de mange støvler, der er fundet uden skaft (Koch 1988, 63; 1990,
73f). Ifølge Koch har mellem 1/3 og ¼ af fodtøjet fra voldsteder (såsom Nørrevolde, Stegeborg og
Borringholm) fået skåret læder af til genanvendelse, mens der generelt for middelalderens byfund
kun er 1/10 af fodtøjet, der er skåret i til sekundær anvendelse (Koch 1990, 74). Det kunne pege på,
at genanvendelse af læder ikke kun er koblet til økonomisk nød, men også at mangel på materiale
ved hånden og begrænset tilgængelighed spiller en væsentlig rolle. Fundene fra København ligner
det generelle fundbillede af sko fra urbane kontekster. Der er kun ganske få eksempler på sko,
hvorfra der er udskåret læder til genanvendelse fra middelalderen, men til gengæld er denne praksis
meget udbredt for den tidlige moderne periode. Der sker et skifte, som både kan skyldes begrænset
adgang til læder og få midler hos den enkelte skomager.
Nogle af de opskårne sko kunne også tolkes som bevidst ødelagt, ifølge Goubtiz, van Driel-Murray
& Groenman-van Waaterringe for ligefrem at forhindre, at de blev genbrugt. Det tvang så folk til at
købe nye sko fra skomagerværkstedet, og skomageren så fordel i, at skoflikkeren (der reparerede
sko) ikke fik materialet i hænderne, fordi de to var i konkurrence med hinanden (Goubitz, van DrielMurray & Groenman-van Waaterringe 2001, 14). En alternativ fortolkning, der også relaterer sig til
ødelæggelse, er præsenteret af eksempelvis John Nicholl. Ud fra fund fra Rathfarnham Castle i
Irland, tolker Nicholl de opskårne sko som en måde at forhindre folk af anden stand uden for slottet
i at genbruge skoene (Nicholl 2016, 8).125
Det er altså aspekter, der kredser om materielle ressourcer, handel, konkurrence mellem
faggrupper og social kontrol. Fra København er der kun fundet ganske få eksempler, som potentielt
kunne passe ind i sidstnævnte kategori. Fra København er det især enkelte, løse skodele, hvorfra
der er skåret dele væk, og det peger konkret på, at der her er tale om en genanvendelsespraksis og
ikke en ødelæggelse, der forhindrer anden brug af en ellers intakt sko (Fig. 137). Ved de sko fra
København, hvor der er snittet i skoens overlæder, er der snarere tale om tilpasning til fodens
123

Støvler er generelt sjældne at finde arkæologisk, men fra skibsvrag kender vi dem. Eksempelvis fra Gresham
skibsvraget, der sank i 1500-tallet, hvorfra der fundet intakte, knæhøje støvler (Mould & Keily 2013, 13). Havde disse
været i almen cirkulation, var de først blevet kasseret, efter skaftlæderet var skåret af til genanvendelse.
124
Ifølge forordningen skulle 1 par støvler koste mellem 1 og 3 rdl. at fremstille (afhængig af kvalitet), mens sko skulle
koste mellem 1 ½ Mk. 4 Sk og 2 ½ Mk.
125
Sko fra Rathfarnham Castle havde såler, hvis snude og svang var skåret bort. Dette kan dog også være sko, som var
gjort klar til reparation, så det er ikke nødvendigvis alle sko fra slottet, som blev destrueret på grund af opskæring.
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størrelse og fodlidelser (som omtalt i afsnit 9.4.2) frem for destruktion. Især på grund af spor efter
sekundære snørehuller, der indikerer ny anvendelse. De fundne løse skodele fra København, hvorfra
der er skåret læder bort, har sandsynligvis været i hænderne på skoflikkerne og har udgjort en
væsentlig del af det materiale, der indgik i deres arbejde.

Fig. 137 Skosål fra 1600-tallets første halvdel med tydelige skæremærker ved forfoden. Læderet er sandsynligvis
skåret fra til genanvendelse i andre sko – enten som reparationsmateriale eller som dele til nye sko, såsom
hælflikker. Sålen er fundet under udgravning på Rådhuspladsen (FU 210421). Foto: Vivi Lena Andersen

Men kan skomageren også have fundet ressourcer i de kasserede skodele? Under samarbejdet med
skomager Kenneth Elsgaard (jævnfør afsnit 9.2.3) viste han sin overraskelse over, at flere af de
stakkede hæle på 1600-tallets sko var konstrueret af meget tynde hælflikker. Det har taget lang tid
at fremstille en hæl bestående af tynde hælflikker frem for tykke, og ifølge Elsgaard ligger der ingen
funktionelle fordele for brugen af skoen på grund af dette.
Arkæologistuderende Signe Groot Terkelsen og jeg udførte derfor en grundig undersøgelse af en
stakket hæl fra sidste halvdel af 1600-tallet fra Rådhuspladsens store skosamling i et forsøg på at
forstå valget af de tynde hælflikker som egnet materiale. Resultatet viste, at de meget tynde lag i
virkeligheden ikke havde været så tynde oprindeligt. Fundkontekstens vandmættede miljø havde
fået læderet til at spalte på langs, så lagene fra ydersiden nu kun havde halv tykkelse. 126
Hælflikkerne var dog stadig ret tynde, men det skulle være en anden opdagelse, der viste sig at
kunne besvare vores spørgsmål om brugen af de tynde hælflikker, som også griber ind i en
genanvendelsespraksis i skomagerværkstedet.
Ved adskillelsen af hælen fremgik det, at flere af lagene ikke bestod af hele stykker af læder, der var
udskåret til at passe til hælens omkreds, men derimod adskillige små trekantede stykker af læder,

126

Denne kemiske reaktion er væsentlig at have for øje, hvis man under registrering af skohæle tæller antallet af
hælflikker med i sin dokumentation. Hvis samme stykke læder er spaltet, vil det blive talt med to gange. Man skal
derfor være varsom med at anvende sådanne optællinger i sine analyser af sko fra vandmættet fundkontekst.
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der tilsammen udgjorde et lag (Fig. 138). Skomageren kunne sagtens have fundet de små stykker
blandt sit fraskær, og dermed har skomageren udnyttet skindet optimalt. Stykkerne var samlet så
fint, at det slet ikke kunne ses udefra med det blotte øje, at der var tale om denne alternative
metode. Skomageren har efter al sandsynlighed brugt et bindemiddel (eventuelt fiskelim 127), mens
denne har arbejdet med hælen, og har til slut sammenføjet delene med træpløkker (Reed 1972,
220; Schanz 2010, 33). Lim var ikke anvendeligt som eneste bindemiddel, fordi det ikke kunne holde
på længere sigt og ikke kunne stå imod den slitage og belastning, som hælen ville blive udsat for ved
gang. Derfor var det nødvendigt at anvende tilsvarende mange små træpløkker inde i hælen, når
hælen blev bygget op.

127

Fiskelim er en blanding af sammenkogt svømmeblære fra fisk og/eller fiskeben (Reed 1972, 220).
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Fig. 138 Forsøg med en stakket hæl fra 1600-tallet fra udgravningen på Rådhuspladsen. De lag af hælen, der fra
ydersiden lignede hele stykker af læder, var ved nærmere eftersyn genanvendt læder i form af små triangulære
stykker – enten fraskær eller fra kasserede sko. Fotos: Vivi Lena Andersen og Signe Groot Terkelsen

For en nutidig skomager virker denne løsning som et umådeligt tidsspilde, der i dag ville få prisen
på den færdige sko til at stige enormt. Men her må vi se på den samlede omkostning af materiale
og arbejdstid, hvor arbejdstiden har vægtet mindst af de to, når der skulle prioriteres i
værkstedet.128 Selv for en erfaren skomager har tidsforbruget været højt i sammenligning med brug
af større stykker læder, men til gengæld har udgiften til materiale været minimeret. Skomageren
kunne genanvende fraskær eller dele fra kasserede sko, uden at det synligt påvirkede det færdige
resultat. Fænomenet er jævnligt blevet observeret i de fundne hæle fra København, hvis tilstand har
været så ringe, at de er faldet fra hinanden og har afsløret deres indre. Der har altså været tale om
en udbredt praksis i 1600- og 1700-tallets København.
Man kunne anføre, at det at tænke i optimering af ressourceudnyttelse er influeret af nutidens fokus
på bæredygtighed, men her er det interessant at læse Garsaults Art du cordonnier fra 1767. Midt i
en beskrivelse af, hvordan skomageren kunne anvende læderet bedst muligt, nævner han, at ”(…)
it is unimportant whether what will be hidden under the heel is of a single piece or several” (Garsault
1767 i oversættelse af Saguto 2009, 72). Garsault beskriver netop det fænomen, som blev
observeret i de københavnske sko som led i optimal udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.
10.2.4 Reparationer – skoflikkere og stakkede hæle
De fleste skomagere var i stand til at reparere sko, men det blev betragtet som mindreværdigt
arbejde og overladt til skoflikkerne (Swann 2003, 3).129 Skoflikkerne eksisterede som lav fra 1611,
og i 1634 opnåede de at få artikler i København.
Af skattemandtallet i 1645 ses seks skoflikkere, mens byen havde 21 skoflikkere, før pesten ramte i
1711. Der var 13 tilbage efter pesten, hvoraf fem af dem boede i kældre (Perner 2016, Bilag 10).
Denne bopæl understreger denne gruppes svære kår og lave status i hierarkiet. Fagets status
ændrede sig ikke sidenhen, men det gjorde til gengæld antallet af skoflikkerne. Af mandtallet fra
1728 nævnes omtrent 70 skoflikkere, og sammenlignet med antallet af skomagere (omtrent 160
skomagere) vidner det om, at gruppen og dens arbejdskraft var efterspurgt i byen (Heeland 1926,
50; Jäfvert 1937, 55).
Skoflikkere måtte ikke forfærdige nyt arbejde, men til trods er deres eksistens og arbejde meget
tydeligt i de arkæologisk fundne sko. Når skoene var slidte, kunne de blive repareret, og i
reparationerne ses samme kvalitetsforskel som i skoene selv. Skoene bærer spor af forskellige
reparationer med forskellige niveauer af kyndighed. Størstedelen af reparationerne er meget ringe
eller jævnt udført. Fundbilledet viser også, at reparationer udført med faglig dygtighed findes på sko
128

Generelt var lønnen altid lavere end materialeomkostningerne – siden ca. 1350 og langt op i tiden. Personlig
kommentar fra Carsten Jahnke 24. juni 2016.
129
Termen skolappere anvendes især for middelalderens skoreparatører, mens skoflikker anvendtes i tidlig moderne
tid. Skoflikkere anvendes her som generel fællesterm for den gruppe, der erhvervede sig ved at reparere sko.
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af god kvalitet. Om dette reflekterer stor forskel i skoflikkernes dygtighed, eller om de veludførte
reparationer trods alt blev udført i skomagerens værksted, kan vi kun gisne om.
Størstedelen af skoene fra København er på et tidspunkt blevet repareret. Nogle en enkelt gang,
men de fleste vidner om gentagne reparationer. Det er interessant, at de fundne sko fra
middelalderen adskiller sig markant fra dette reparationsmønster. Selvom sko fra middelalderen er
fragmentarisk bevaret, og mulige reparerede dele kan være forsvundet, hvilket kan forvrænge det
overordnede billede, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at kun ganske få af middelalderskoene
fra København har spor efter reparationer.
Fra udgravningen på Kongens Nytorv fremkom et fragment af den øvre del af en sko, hvor revner i
læderet var blevet syet sammen (FO 208332). I en barnesko fra Kongens Nytorv var det tydeligt at
se, at den oprindelige sål var blevet udskiftet med en ny på grund af slitage bagerst på hælen (FO
202484) (Fig. 139).

Fig. 139 En af de få fundne middelaldersko fra København, som er blevet repareret. Barnestøvle fra 1300-tallet fra
Kongens Nytorv (FO 202484). Sålen er nyere end øvren og har erstattet en slidt sål. Bemærk slitage bagerst på
hælen på øvren, som ikke ses på sålen. Dette er tydelig indikation på, at der er tale om en sekundær sål og
reparation. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum

De få reparationer på middelalderskoene i København er ikke et enestående tilfælde for perioden,
men fra andre byer i europæisk kontekst er der en højere frekvens af reparationer samt flere typer
af reparationer (Koch 1990, 70). Reparationer med påsyet lap under forfod og lap under hæl var
eksempelvis almindelige i York, England hvor 22 % af de fundne såler havde disse lapper (Mould,
Carlisle & Cameron 2003, 3347). Samme type og reparationspraksis ses i middelalderens Turku,
Finland (Harjula 2008, 157; 2015, 168). Der er endnu ikke fundet eksempler på denne
reparationstype i København, og der er heller ingen eksempler fra København på den kompositte
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sål, hvor et slidt hælsæde på en sål skæres væk og erstattes af ny (Fig. 140).130 Det ville ellers være
simplere og mere ressourcebesparende at skære den slidte del af sålen væk og erstatte den med en
såldel frem for at fjerne hele sålen, hvor en ny, hel sål vanskeligt lod sig passe til et brugt og forvredet
overlæder. Men ingen af metoderne har været udbredt i København i middelalderen. Der
forekommer snarere et billede af en ”brug-og-smid-væk”-praksis.

Fig. 140 Nederlandske middelaldersko (fra 1300-tallet) tilhørende Bata Shoe Museum. Den bagerste og tidligere
slidte del af sålen er blevet skåret af, og en ny såldel er syet på den oprindelige. Denne metode ser ikke ud til at
have været praktiseret i København. Fotos: Vivi Lena Andersen

Erik Schia registrerede, at 18 % af middelalderskoene fra Minnets tomt i Oslo var repareret i større
eller mindre grad (Schia 1977a, 317f). Reparationerne var blandt andet foretaget med nål og tråd,
men også med læderremme som tråd til at holde sål og og overdel sammen. Dette var ofte groft
udført og antageligt udført af ejeren selv. Schia fandt det mærkværdigt, at dette var nødvendigt i en
by, men Schia tolkede det ikke som tegn på manglende professionelle i byen til at udføre
reparationer, men derimod som begrænsede midler hos den enkelte.
Ses de københavnske middelaldersko fra det perspektiv, så havde flertallet i København overskud
til at kassere sko og erhverve nye uden forsøg på reparation af de gamle. Forskellene i
reparationspraksis byerne imellem kan naturligvis også betyde forskel i tilgængelighed af materiale
(Mould, Carlisle & Cameron 2003, 3349). I det lys havde man i København ikke vanskeligheder ved
at skaffe læder i middelalderen.

130

Kompositte såler består af en separat del, der dækker undersiden af forfoden, og en del, der dækker hælpartiet.
Disse to dele mødes i en samling under vristen. Nogle tolker denne som en særskilt såltype konstrueret sådan fra
begyndelsen, men meget taler for, at der er tale om en reparationsmetode – især fordi der altid er forskel i læderet,
der er anvendt til de to dele af en komposit sål (Swann 2006a, 1).
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Kan denne tilsyneladende ”brug-og-smid-væk”-praksis også have relation til håndværk og teknik?
Som nævnt var det teknisk vanskeligt at udskifte en slidt sål på en vendsyet sko, så det kan tænkes,
at man i København ikke havde dygtige skomagere/skoflikkere nok, der var i stand til at udføre et
sådan indgreb med tilfredsstillende resultat, eller at omkostningen til en sådan reparation ikke
kunne betale sig frem for at købe nye sko. Under alle omstændigheder er selve konstruktionen bag
middelalderens vendsyede sko ikke bygget til at blive repareret.
At vendsyede sko var syet sammen på vrangen og derefter vendt, således at syningen kom til at
ligge beskyttet inde i skoen, var umiddelbart et fornuftigt påfund (Jäfvert 1937, 48; Andersen 1953,
5f; Oksen 2000, 9). Men det var svært at forsyne skoen med mere end én sål, og den var vanskelig
at reparere (Thomasen 2013, 23). Beskyttelsen af tråden var, på grund af placeringen af
sammensyningen af sål og overlæder, hvor hælen konstant stødte på underlaget, ikke god nok og
resulterede hurtigt i hul (jævnfør afsnit 9.3.2).
Randsyede sko var forsynet med en læderstrimmel (randen), hvis formål var at beskytte syningen
mellem overlæder og sål samtidig med, at ekstra såler kunne sys på randen. Det førte til den
randsyede sko, som baserede sig på en forbedret udgave af reparationssåler, der tidligere blev syet
udenpå den vendsyede sko (Swann 2010, 21; Volken 2014, 167, 215f). Disse blev senere en
integreret del af sålkonstruktionen med tilføjelse af ydersål og senere også mellemsål.
Den nye teknik betød også, at man ikke behøvede at vende skoen, og man kunne derfor tilvirke sko
af kraftigere læder end tidligere. Det tyndere læder egnede sig godt til den vendsyede teknik. Det
er nemlig ikke uproblematisk at tage skoen af læsten og vende en sko, hvor både sål og overlæder
består af tykt læder (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waateringe 2001, 74). I
middelalderens København anvendte man, som nævnt i afsnit 9.3.2, såler af forholdsvist tykt læder,
men med randsyningen blev det muligt også at anvende tykkere læder til overlæderet. Det har
været en fordel i et klima, der blev koldere, og et underlag i byen der blev hårdere og påførte skoene
mere slid.
En anden fordel ved den randsyede teknik frem for den vendsyede var, at man ikke sled
overlæderet/overdelen nær så meget. Middelaldersålerne var ofte smalle ved svangen, og på grund
af den vendte teknik betød det, at man også gik (og sled) på den nederste del af overlæderet
(Andersen 1953, 13f). Med den randsyede konstruktion blev det i stedet udskiftelige såler, rand og
fra omkring 1600 også hælen, der tog imod slitagen.
Den måske væsentligste innovation, der efterfulgte randsyningen, var hælen. Den europæiske hæls
fremkomst er omdiskuteret blandt skoforskere, og her vil jeg koncentrere mig om den fraktion, der
mener, at senmiddelalderens patiner var forgængeren til den hæl, der senere blev fast del af
fodtøjet, fordi den relaterer sig til håndværk og teknik (Jäfvert 1938, 51; Pratt & Woolley 2008, 20;
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Swann 2010, 20).131 Uanset hvilken faktor der gjorde sig gældende, så var hælens introduktion et
stort fremskridt med hensyn til reparation af skoen og dens vedligeholdelse.
June Swann fremhæver træpatiner og tøfler med træsål fra 1400-tallet, der er højere i hælenden,
som værende den form, hvorfra den egentlige hæl udviklede sig (Swann 2010, 20) (Fig. 141). Dette
i form af den læderbeklædte træhæl fra slutningen af 1500-tallet, der blev efterfulgt af de stakkede
hæle af lag af læder. Disse var affødt af, at man reparerede hælen med nye hælflikker (lag af læder),
der udviklede sig til en selvstændig hæl (Buck 1996, 172).

Fig. 141 Træpatine fra 1400-tallet fra Leiden, Nederlandene. Patinen menes af flere forskere at være forløberen til
hæl på de europæiske sko. Denne patiner tilhører Bata Shoe Museum, Toronto. Foto: Vivi Lena Andersen

Dateringerne på de to typer (beklædt træhæl og stakket hæl af læder) er vanskelige at snævre ind
ud fra de københavnske fund med henblik på hvilken teknik, der kom først, eller om de
sameksisterede fra start, men væsentligt er, at de begge videreudvikledes (Fig. 142, 143 og 144).
Hælen omtales muligvis for første gang i Norden i den tidligere omtalte prisliste over de
københavnske skomageres arbejde fra 1605, hvor der står ”cardeuandske och welske skou, høie bag
thill” (KD 2:626). Høje bagtil tolkes som, at den bagerste del af skoen er hævet ved hjælp af hæl
(Heeland 1926, 29; Jäfvert 1938, 52; Broby-Johansen 2000, 150). Formentlig var den endnu hævet
ved hjælp af kiler, da fund viser, at det tog tid, før en egentlig selvstændig hæl havde udviklet sig
(Fig. 144). Kristina af Holsteins skosåler fundet i Domkirken, Strängnäs dateret til 1625, er ifølge
Jäfvert de ældst daterbare svenske skofragmenter med ”hæl” i form af kiler af stakkede lag af læder
131

Hælens opståen, brug og betydning behandles yderligere i DEL V Mode og iscenesættelse.
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sat ind under hælsædet mellem mellemsål og ydersål. Dermed var der i 1600-tallets begyndelse
formentlig ikke tale om en selvstændig hæl (Jäfvert 1938, pl. 19, figur B).
I forhold til den læderbeklædte træhæl, er der en vis sammenhæng, der her bør nævnes. I de
københavnske sko og patiner med korksåler fra sidste halvdel af 1500-tallet og 1600-tallets
begyndelse, var der typisk træ under hælsædet (se Fig. 91 i DEL III). Fjernes korken under forfoden
fra denne sålkonstruktion, så ses en sko med læderbeklædt træhæl (Fig. 142). Lokalt var
konstruktionen med det læderbeklædte træ ikke ukendt.

Fig. 142 Sål og hæl fra sko fundet ved udgravningen på Gammel Strand fra det tidlige 1600-tal (FU 210911). På det
lille billede øverst ses sål og hæl fra undersiden. Det store billede viser sål og hæl fra siden med trækernen markeret
med rødt. Sålen går fra snude, henover hælbryst og under hæl. Den er eksempel på, hvordan de læderbeklædte
træhæle udviklede sig. Senere i 1600-tallet blev trækernen fastgjort på ydersiden af sålen og fik hælflikker i bunden
i stedet. Se også næste figur. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Fig. 143 Nederst: Sål fra Kongens Nytorv (FO 207734) med ydersål, der går fra snudespids, foran hælbryst og ned
under hælen som overflik. Øverst: Tilsvarende sål/-hælkonstruktion på bevaret tøffel fra 1600-tallets Frankrig.
Tilhører Bata Shoe Museum. Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 144 Sål og hæl fra 1600-tallets begyndelse (fra Gammel Strand, FU 210376). Ydersålen dækker hælbryst og
danner overflik på den stakkede hæl. Til højre: Principskitse af stakket hæl, hvor ydersål også danner overflik.
Senere i 1600-tallet erstattede en overflik den del af sålen, der gik under hælen, og den stakkede hæl var en
realitet. Illustration: Fra Goubitz, van Driel Murray & Groenman-van Waateringe 2001, fig. 39, pp. 90. Foto: Vivi
Lena Andersen
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Fig. 145 Høj hæl bestående af stakket læder sat sammen med træpløkker. Ved at lade ydersålen stoppe ved
svangen, behøvede man nu kun at udskifte de slidte hælflikker i bunden af hælen. Hæl fra 1600-tallets sidste
halvdel, fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen (FO 238813). Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum

Da der fra omkring år 1600 kom hæl på sko, skånede det ikke bare sålen, men også bagstykket, fordi
friktionen mellem sko og underlag ikke længere kunne nå op og skade det bagerste af overdelen.132
Man havde hermed udviklet en løsning på den vendsyede skos problematiske sårbarhed mod
friktion ved hælpartiet, der hed: randsyning og hæl.
Hælene er ofte repareret ved, at man fjernede de slidte hælflikker og erstattede dem med nye, der
blev pløkket fast med træpløkker (Larsson 1956, 15f). Dette efterlader et mønster, hvor talrige
træpløkker kan ses i bunden af hælen (Fig. 146) i modsætning til de ikke-reparerede hæle, hvor der
ofte kun er enkelte pløkker i en hesteskoform langs med kanten samt en pløkke i midten af hælen.

132

Som omtalt i afsnit 9.3.2
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Fig. 146 Stakket hæl af læder fra en sko fra udgravningen på Rådhuspladsen (FU 204429). Hælen er blevet repareret
gentagne gange med nye hælflikker og træpløkker. Foto: Vivi Lena Andersen

Der er stor variation i udførelsen af reparation af hælene, og de kan afspejle den professionelle
skoflikker og amatøren, der selv reparerede sine sko derhjemme. Hjemmegjorte reparationer
kendetegnes ved løsninger, som kunne udføres uden den professionelles værktøj og også af grov
udførsel og af upraktisk karakter (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van Waaterringe 2001,
14). Til denne kategori kan muligvis høre de mange hæle, der er blevet repareret med store
metalsøm frem for træpløkker, som krævede professionelt værktøj. Fra udgravningen på
Rådhuspladsen er 94 af de i alt 483 stakkede hæle repareret med store metalsøm. Det vil sige, at
hver femte fundne stakkede hæl var repareret på denne måde, og det må siges at have været
udbredt praksis. For at reparere ved hjælp af træpløkker skulle man bruge en syl til at bore for, men
med metalsøm behøvedes kun en hammer, en tyk kæp, knytnævestor sten eller tilsvarende. Som
det fremgår af Fig. 147, består det upraktiske i, at hovedet på metalsømmene har kunnet mærkes
fysisk, og hvis der ikke har været anvendt indlægssål, har reparationstypen ikke været
hensigtsmæssig for foden i skoen.

213

Fig. 147 Øverst: Sko fra Gammel Strand med fire metalsøm i hælsædet. Nederst: Sko fra Kongens Nytorv repareret
med metalsøm gennem sål og ned i hæl. Anvendt som reparation af hælen/sikring af hælens fastholdelse. Foto: Vivi
Lena Andersen

Reparation af hæle var utvivlsomt den mest almindelige reparationstype i de fundne sko. Den
næstmest anvendte reparationsform finder vi forventeligt i den del af skoen, som næstefter hælen
var udsat for meget slid. Under forfoden. På de enkeltsålede, vendsyede middelaldersko førte et hul
i sålen under fodballen ofte til kassering. Men i de randsyede sko, der kunne bestå af både bind-,
mellem- og ydersål, kunne ydersålen blot skiftes ud med en ny (Fig. 148 og 149).
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Fig. 148 Mellemsål og del af ydersål fra 1600-talssko. Den forreste del af ydersålen, der formentlig var slidt,
mangler. Når denne del blev for slidt, kunne den let tages af, og en ny fæstnes til den bagerste del, der gik ned om
hælbrystet. Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 149 Sko fra Rådhuspladsen med forstærkende reparationssål sat på skoens ydersål med træpløkker (FO
241474). Den kunne også kompensere for ekstra slitage fra platfodsgangmønster og hjælpe til at rette en eventuel
skæv fod op. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum
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For overlæderets vedkommende ses også reparationer i form af sammensyning af revner, der med
tiden kunne opstå i siderne af overlæderet (Larsson 1956, 33). Det var her, skoen blev udsat for
gentaget pres ved gang. Dette har man repareret ved simpelt at sy revnen sammen (Fig. 150). Som
nævnt blev denne metode også anvendt i middelalderen, men som med de øvrige reparationer ses
metoden især i skoene fra tidlig moderne tid.

Fig. 150 Revne i overlæderet på sko fra henholdsvis 1600- og 1700-tallet repareret ved syning. Skoen øverst til højre
er fra Rådhuspladsen, og skoen nederst til venstre er fra Esplanaden 50. Fotos: Vivi Lena Andersen

På overlæderet på især børneskoene fra 1600 og frem var det ikke ualmindeligt at finde tåkapper
påsyet overlæderets snude (Fig. 151). Det kunne ved første øjekast ligne en oprindelig del af skoen,
men løftes tåkappen af, afsløres huller i snuden på overlæderet nedenunder. Det var heller ikke
nemt at påføre tåkappe til middelalderens vendsyede sko, men til gengæld lettere på randsyede
sko, hvorfor det kun er herpå, vi finder dem i de københavnske sko. Børns kravlen kunne resultere i
slid på overlæderets snude, og tåkappen var en løsning, der både kunne dække de eksisterende
huller samt gøre området mere modstandsdygtigt over for slitage.
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Fig. 151 Øverst til højre: Sko fra omkring 1650, der er blevet repareret med en tåkappe. Løftes tåkappen af
overlæderet, ses huller fra den første brugsperiode, som tåkappen dækkede. Fra KBM 3999 (SD 100054). Nederst til
venstre: Barneskoen fra 1700-tallet fundet ved udgravningen på Esplanaden 50. Også denne har huller i
overlæderet under tåkappen. Fotos: Vivi Lena Andersen

Få af middelalderens vendsyede sko var repareret, mens kun få af de senere randsyede sko ikke var
repareret, men kasseret trods det, at de var fuldt ud funktionsdygtige på kasseringstidspunktet. Var
det for nogle en (for) høj udgift at få repareret sine sko i forhold til at købe nye? Indtrykket fra
skriftlige kilder er, at reparationer godt kunne betale sig. Eksempel på et regnskab fra Malmø på
Beritte Mogensdatter, i perioden 1593-99, hvor hun købte nye sko til 2 mk 4 sk og fik flikket et par
sko til kun 4 sk (Dahl 2014, 55).133 Det må have kunnet betale sig rent økonomisk at vedligeholde
sine sko. Men har de mon så tilhørt personer, som har prioriteret nyeste skomode uden tanke for,
at andre i samfundet ville have glæde af aflagte sko? Eller ønskede de decideret ikke, at deres sko
skulle fortsætte i cirkulation på andres fødder? Er disse sko uheldigvis blevet tabt? Har de tilhørt
syge personer, hvis personlige ejendele, man frygtede, kunne smitte? Måske var alle disse
muligheder, og flere til, i spil.
Opsummerende kan det siges, at det at reparere sko eller tilføje slitagebeskyttende elementer var
muligheder, som man sjældent benyttede sig af i middelalderens København. I 1600- og 1700-tallet
havde man, qua skoens konstruktion, nu rig mulighed for at reparere. Skoene vidner om, at man
133

Afskrift af originalt dokument efter Camilla Luise Dahl, Dahl 2014, 55.
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også praktiserede det i vidt omfang. Dette leder til at antage, at måden, skoens konstruktion
udviklede sig på, var tæt forbundet med muligheden for at reparere og genbruge.

10.3 Sko til salg
Hvordan foregik salg, distribuering og cirkulation af fodtøj i København helt konkret?
Ser man på de gamle københavnske gadenavne, kunne man foranlediges til at tro, at Skoboderne,
hvis navn senere blev til Skoubogade, var gaden, hvor salg af sko fandt sted. Sammenligninger
mellem gadenavne og erhverv har vist, at vi ikke kan tage gadenavnet som udtryk for, at
håndværkere udelukkende boede i den gade, der bar navnet på deres erhverv (Dahlbäck 1983, 51;
Gabrielsen 1999, 15f). Til gengæld siger gadenavnene noget om hvilke erhverv, der havde betydning
i byen, og skomagerne og deres varer havde bestemt betydning for københavnerne. 134
Historiestuderende Mads Linnet Perner kortlagde i forbindelse med dette forskningsprojekt
skomagernes erhvervstopografi i København (se Mads Linnet Perners rapport i Bilag 10).135 Ifølge
de københavnske skomageres lavsskrå skulle skomagerne sælge deres varer fra deres bopæl, der
også fungerede som værksted. Fra skattemandtallet i 1645 ses et klart mønster i, hvor de da 29
listede skomagere havde bosat sig i byen. 19 af de 29 er bosat i Frimands kvarter – de 15 heraf i
Klosterstræde. I grundtaksten fra 1661 ses 28 skomagere listet, og her var stadig overvægt af
skomagere i Frimands kvarter med 11 af dem i Klosterstræde samt fire i Snarens kvarter, alle fire i
Badstuestræde tæt ved skomagernes lavshus, der lå i Endeløsestræde. Samme mønster gentager
sig i grundtaksten fra 1668 og mandtallet fra 1711 (Perner 2016; Bilag 10).
Kortet i Fig. 152 baserer sig på skomagernes bopæle ud fra mandtallet i 1711, og her kan man se de
største koncentrationer af skomagere i centrum af byen, såsom i Klosterstræde, Badstuestræde og
Hyskensstræde, nær lavshuset, som synes at fungere som et samlingspunkt i mere end én forstand.
At skomagerne var samlet i nogle få gader i centrum af byen, er et typisk mønster i byerne, og endda
et vi ser tilbage i det gamle Rom (Swann 1997b, 42; Wubs-Mrozewicz 2005, 11).
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I København var der også Klædeboderne, Smedegade, Skindergade og Kødmangergade.
Perners undersøgelse baserede sig på kildesamlingen Københavns Diplomatarium. Roskildebispens Jordebog fra
slutningen af 1300-tallet samt fortegnelser og skattemandtal med erhvervsangivelser.
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Skoflikkerne bor til gengæld mere spredt i København og især i byens randområder. Der anes en
fysisk distancering mellem de to faggrupper. Dette kunne relatere sig til skoflikkernes lavere
hierarkiske placering, ikke bare inden for håndværksfagene, men i samfundet generelt. Man skulle
formode, at skoflikkerne kunne have haft en fordel i at placere sig tæt ved skomagerværkstederne
og tilbyde københavnere billige skoreparationer på deres vej hen til at købe de dyrere, nye sko.
Fig.
152
Kort
over

placeringen af Københavns skomagere og skoflikkere ud fra skattemandtallet 1711 samt lavshuset. Skomagernes
bopæle/skoboder (grøn) klyngede sig især sammen i centrum af byen og tæt ved lavshuset (gul), mens skoflikkerne
(blå) var fordelt i byens randområder. Se også Bilag 10. Illustration: Mads Linnet Perner

Ulig skomagerne havde skoflikkerne mulighed for at være mobile og behøvede ikke at tilbyde
tjenester fra deres bopæl. De behøvede kun få remedier for at udøve deres virke, og de kunne åbne
en beskeden bod dér, hvor det passede bedst. Så måske var nogle skoflikkere placeret i nærheden
af byens skomagerenklave.
Fordelingen i byen var tydelig for købere på udkig efter nye sko: nye sko kunne erhverves i centrum
af byen, og for reparation af de gamle sko var der gode muligheder for at finde en skoflikker i byens
randområder og antageligvis også på byens torve, hvor mange potentielle kunder var samlet.
I sin kortlægning af skomagerfagets historie fra 1500 til 1900 i København skriver Linda Ljungstrøm,
at hver skomager havde sin kreds af kunder (Ljungstrøm 1982, 33). Man kan sagtens forestille sig,
at de enkelte skomagere havde stamkunder, hvis skomageren kontinuerligt levede op til kundens
krav, men ud fra skomagernes topografiske placering i byen er der ikke meget, der taler for, at de
enkelte skomagere dækkede hver deres del af byen, og dermed ikke per automatik havde en
garanteret lokal kundekreds. Tværtimod. Skomagernes centralisering i byen må have stillet ekstra
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krav til, at varerne skulle være i orden. Det kan tænkes, at skomagerne var i intern konkurrence om
kundernes opmærksomhed, når de var placeret i samme kvarter og samme gade, men lavets
bestemmelser søgte at modvirke den interne konkurrence, og måske gjorde placeringen det lettere
at stå sine lavsbrødre bi i det daglige arbejde.
Klyngerne af skomagerværksteder må også have haft fordel som indkøbsgader med hensyn til at
tiltrække kunder. Gaderne Badstuestræde, Klosterstræde og Hyskenstræde er alle sidegader til
Vimmelskaftet (nuværende del af gågaden Strøget), der var en central og prominent indkøbsgade i
1700-tallet med talrige butikker (Martens 2014, 158). Placeringen af skomagernes boder minder
selv om en indkøbsgade med rækker af butikker i forlængelse af hinanden og må have draget nytte
af den trafik af potentielle købere, der i forvejen befandt sig i området. I de gader og kvarterer, hvor
flere skomagere var samlet, var udvalget størst, og her kunne potentielle købere nemt få et overblik
over de forskellige skomageres kunnen og udbud.
I skomagernes skrå fra 1509, artikel 9, står skrevet, at ”(…) han schall haffue them fall vdy syt vindwe
oc hus som han selff boer (…)”. Skomageren skulle altså have sine sko til salg i vinduet til det hus,
han boede i. Vinduet kunne være den åbne bod, hvor de ifølge samtidens afbildninger har
stillet/hængt fodtøj frem til skue, så man som køber kunne danne sig et indtryk af kvalitet og udbud
hos den enkelte skomager (Fig. 153). Dette display har været væsentligt, når udvalget skulle
sammenlignes i boder, der lå side om side.
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Fig. 153 Sko hænger til skue i skomagerværkstedet som i et butiksvindue. Mester ekspederer kunder gennem
samme åbning. I forgrunden fortsætter arbejdet med at fremstille nye sko. Kunderne kan iagttage håndværket og
fodtøjets fremstilling fra gaden som en slags sikring af, at arbejdet gik ordentligt for sig. Foto: Jost Ammans
illustration i Hans Sachs “The book of trade” (Eygentliche Beschreibung Aller Stande auff Erden), Nuremberg 1568

Forskere tilskriver jævnligt butikken med dekorationer og strategisk placerede varer på display i
vinduet som en 1700-talsopfindelse (Pedersen 2013, 59ff). Men displayformen var ikke unik for den
tidlig moderne tid. Lignende rammer for fremvisning af varer sås også tilbage i middelalderen (Dahl
& Lempiäinen 2014, 3; Jenks 2015). For skomagernes vedkommende var det sandsynligvis den åbne
bod, hvor en eventuel disk kunne klappes ned og tillod kunderne at se ind, men ikke nødvendigvis
træde indenfor, så arbejdet kunne fortsætte i værkstedet (Welch 2005, 96, 142, 147ff).
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I de københavnske skomageres skrå fra 1550 og 1623 forlanges det, at man skal kunne besigtige
skomagerens gerning i dennes bod. På tilsvarende vis står der i skomagernes skrå fra 1489 fra
Lissabon ”No master nor anyone else is allowed to produce at his workshop, or any other place, any
pieces except the ones he can make by his own hands, so he knows the mistakes that might occur
in such pieces (…) therefore people will be better served, and not deceived, at their shopping (…)”
(Pereira 2012, 3).136 Der er altså også tale om et redelighedsaspekt ved denne fremvisning. Det var
væsentligt, at skomagerne kun måtte sælge ét sted fra, så de kunne stå til regnskab for deres
gerninger over for kunderne, men også at skoene var synlige til bedømmelse af visiterende
lavsbrødre. To mestre skulle om lørdagen gå rundt til lavets medlemmer og syne deres gerning, og
hvis de fandt sko og støvler, som ikke levede op til standarden, kunne varerne blive inddraget til
bedømmelse hos oldermand og lavsbrødre (Perner 2016).
Det var formentlig disse kvalitetssikrende principper og det person-/værkstedsrelaterede
håndværk, der skulle være med til at holde skomagerlavets fane højt på et marked, hvor
københavnerne fik adgang til at købe sko andre steder end hos skomagernes selv. Sko findes
eksempelvis i 1600-tallets skifter efter købmænds inventarer. Det var primært børnesko, som
mange købmænd solgte, men også sko til voksne, især tøfler. Tøfler (uden bagstykke) havde den
fordel, at de ikke behøvede at passe nøjagtigt til foden for at kunne bæres. Det vil sige, at sælgeren
kun behøvede at have et lille udvalg af standardstørrelser for at kunne tilbyde sine kunder passende
sko. Så sko blev ikke kun solgt af skomagere, og måske var skoene hos købmændene ikke engang
fremstillet lokalt (Dahl & Lempiäinen 2014, 9). Disse var færdiglavede standardsko og kunne være
produceret hvor som helst.137
Færdigfremstillede sko må generelt have eksisteret i byerne til alle tider til eksempelvis
gennemrejsende købmænd og sømænd, der ikke kunne vente på, at skomageren skulle fremstille
et nyt par fra bunden (Swann 1997b, 42). Det var ikke kun købmænd, frimestre, bønhasere med
flere, som har fremstillet færdiglavede standardsko. Skomagerne selv har også fremstillet sådanne
i stort antal. Det gjaldt eksempelvis i krigstid, hvor enorme mængder sko skulle bruges til soldater.
June Swann refererer til engelske byer, som under Kong Henrik III (1216-1272) skulle bidrage med
345 par sko til hæren inden for kort tid. (Swann 1997b, 43). Hæres behov for et stort antal sko er
også blevet foreviget i kunsten. Illustrationen af kejser Maximilians triumfprocession, dateret til
1512, viser en mand, der på hver skulder bærer en lang stang, hvorpå der hænger i alt omkring 44
sko som ekstra forsyninger til soldaterne (Fig. 154) (Swann 1997b, 45). De københavnske skomagere
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Efter oversættelse af Franklin Pereira, Pereira 2012, 3.
Hvad proveniens angår, vil det i fremtiden blive muligt også at kunne foretage strontiumanalyser af læder, men det
kræver stadig en del forarbejde i form af udvikling af en kemisk protokol, som kan fjerne kontaminationen. Personlig
kommentar fra Karin Margarita Frei, 16. december 2013. Det vil dog ikke kunne siges, om det kun er skindet, der i så
fald er kommet udefra, men dog vil sådanne undersøgelser sige noget om kontakterne, præferencer, kvaliteter og
lokale ressourcer.
137
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har også taget deres del af denne type produktion. Som eksempelvis i 1676, midt i Skånske krig, blev
skomagerlavet i København pålagt straks at fremstille 2000 par sko til hæren (KD 6:1033).

Fig. 154 Illustration af den tyske kejser Maximilians triumfprocession fra 1512. Manden i centrum af billedet bærer
to stænger med i alt skønnet 44 sko, hvoraf størstedelen er meget ens af udseende og tyder i både udtryk og formål
på masseproduktion. Foto: Victoria and Albert Museum, http://collections.vam.ac.uk/item/O675658/triumph-ofthe-emperor-maximilian-woodcut-maximilian/

Man kan altså tale om en slags skoindustri, der fandt sted, længe før den egentlige maskinelle
industrialisering af skoproduktion startede i den anden halvdel af 1800-tallet med skofabrikkernes
etablering. Der er inden for skoforskningens mange fagdiscipliner ikke enighed om, hvornår man
begyndte at producere færdiglavede sko.138 Alt afhængig af kildetype vil nogle mene sidste halvdel
af 1600-tallet (Riello 2015, 81), nogle begyndelsen af 1500-tallet (Goubitz, van Driel-Murray &
Groenman-van Waateringe 2001, 31), og nogle, at man altid har fremstillet færdiglavede
standardsko i byerne (Swann 2010, 29). Andre vil hævde, at skoindustrien startede 4000 år f.Kr. med
de første skomagere i de store egyptiske byer, og at skomagerfaget har haft industrielle elementer
138

Denne uenighed, eller måske rettere forskel i dateringen, synes at skyldes forskellige faggruppers tilgang til
spørgsmålet. Der er derfor forskel på de kilder, metoder og aspekter som henholdsvis en historiker, arkæolog, etnolog
og skomager vurderer dette ud fra.
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i sin produktionsform (såsom arbejdsdelingen i værkstedet) længe før maskinerne revolutionerede
skofremstillingen. Hvis vi definerer skoindustri som 1) produktion uden en kendt køber, 2)
specialiserede arbejdsgange og 3) ensartede, standardiserede og billige skotyper, så er det alle
elementer, der i Skandinavien formentlig er til stede i hvert fald fra 1300 og frem, hvis ikke længe
før (Dahl & Lempiäinen 2014, 9).
De meget ensartede sko fra 1300-tallets København kunne med deres simple konstruktion og form
tilhøre kategorien af færdiglavet fodtøj. Ser man på de senere perioders sko, så udviklede fodtøjet
sig i en retning, hvor konstruktion og form blev endnu lettere at massefremstille til ukendte købere.
Ved masseproduktion blev der også lagt vægt på, hvordan skoens snitmønster skulle lægges, og
skoens dele udskæres med hensyn til effektivitet i arbejdsgangen. Under
eksperimentalarkæologiske forsøg med rekonstruktion af sko foretaget af Maquita Volken har hun
bemærket, at ved at producere mange par sko fra ét skind på én gang, så lettes planlægningen i en
væsentlig del af arbejdsprocessen, nemlig udskæringen. Det er let at lægge de samme mønstre så
tæt op ad hinanden som muligt med mindst muligt spild af skind til følge (Volken 2008, 364). Hvis
kun ét eller to par sko skæres ud af skindet på én gang, så vil resterne af skindet måske ikke passe
til den næste type af sko, som skal fremstilles. Når skindet målrettes én type sko, så reduceres
mængden af fraskær, og tidsforbruget optimeres. Derudover sparer skomageren også tid, fordi det
er hurtigere at skære samme mønstre ud.
Som konkret eksempel kan nævnes de fundne 1700-talssko, der viser flere indikationer på
industrilignende karakteristika ud fra stor gruppe af ensartede, tid- og ressourcerationaliserende
typer af sko af jævn, standard kvalitet (Andersen 2007; 2009c). Der ses eksempelvis et meget stort
antal ensformige dametøfler med svungen træhæl og karakteristisk spids overlæderkant. Som
nævnt krævede denne form for sko ikke den store tilpasning til foden, fordi den var åben ved hælen.
Dertil kommer den symmetriske form i sko, fra 1500 og frem, som et i praksis simplificerende og
ressourcebesparende element. Den store tilflytning til København i tidlig moderne tid betød, at der
var et stort marked for de mere standardiserede skotyper, der var hurtige for skomagere at
fremstille og prismæssigt opnåelige for en bredere gruppe af indbyggere.
10.3.1 Genbrug og cirkulation
Langt fra alle københavnere havde råd til at købe nyfremstillede sko og måtte på anden vis komme
i besiddelse af fodtøj. Ser man udover det traditionelle system af køb og salg af sko (mellem
producent og forbruger), så kommer en ikke uvæsentlig arena for udveksling af fodtøj til syne. Her
kan også nævnes gavegivning, hvor fattige betænkes med sko, samt de udvekslinger der supplerede
pengeøkonomisk handel (Andersen 1953, 20). Kong Henrik III af England (1216-1272) yndede at give
sko til de fattige og bestemte, at 300 par sko skulle uddeles ved religiøse højtider (Swann 1997b,
43). Det fremgår af regnskaber, at en del af den løn, som blev udbetalt til tjenestefolk, betegnedes
skopenge, og fra mester til lærling, fra husholdets overhoved til tjenestefolk skulle der også
bogstavelig talt betales i sko (Styles 2007, 247, 279). Sko var, som flere andre genstande, valuta, og
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husholdet konsumerede og redistribuerede sine ressourcer blandt sine medlemmer (de Vries 2008,
10).
En lyssky cirkulation af sko fandt formentlig også sted, nemlig ved tyveri og videresalg af tyvekoster.
Vibe Maria Martens har beskæftiget sig med cirkulation og tyveri af tøj i 1700-tallets København, og
ifølge kilder, der beskriver tøjet, disse tyve havde stjålet, så var det ikke fornemme tekstiler. Der var
til gengæld tale om ordinære beklædningsdele, der forsynede middelklassen og klassen herunder
(inklusiv tyvene selv) med det forhåndenværende (Martens 2014, 164f). Det formodes, at sko også
var blandt de beklædningsdele, der skiftede ejer ved tyveri, så der er en vis sandsynlighed for, at der
også er sko blandt de arkæologisk fundne sko, som har skiftet ejer på illegal vis.
En udbredt måde, hvorpå den jævne og fattige del af befolkningen kunne erhverve sig sko, var via
genbrugsmarkedet (Swann 2001a, 16; Styles 2007, 135, 176; David & Semmelhack 2014, 44). I 1700tallets London kunne man købe gamle sko og beklædning fra gadesælgere og små butikker med
genbrugstøj og -sko (Riello 2006; Styles 2007, 167f). Der er i de skriftlige kilder ikke angivelser af
præcis, hvor en tilsvarende genbrugshandel fandt sted i København, men muligvis på det lokale
hjørne eller som en udvekslen i de enkelte bekendtskabskredse (Fig. 155). Der fandtes også
genbrugshandlere i København i form af marskandisere, som måske kan have videresolgt de stjålne
varer (Martens 2014, 158, 165ff). Uanset hvor handlen foregik, så fandt den i hvert fald sted.
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Fig. 155 Jøde sælger brugte beklædningsdele på gaden i det tidlige 1800-tal. Illustration: Lahde Klædedragter i
Kjøbenhavn 1806

Ved genbrugsmarkedet var det også muligt at erhverve sko af fornemmere stand end kategorien af
stjålne varer, fordi også overklassen sendte deres sko i cirkulation, når de ikke længere var nyttige i
den kontekst. Luksusvarer cirkulerede gennem samfundet fra især 1500-tallet og frem på grund af
økonomisk fremgang hos borgerskabet, og hermed blev flere varer tilgængelige for flere (Dahl &
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Lempiäinen 2014, 9).139 På genbrugsmarkedet kunne sko købes enten i form af modificerede140 sko
eller ved at få repareret sko, som man havde arvet. Sko, der blev kasseret med lidt slitage, kunne
blive indsamlet af sælgere, der genoplivede dem. Med modificerede sko menes sko, der på engelsk
blev kaldt translated, fordi sælgere oversatte skoene til at kunne indgå i nye kontekster ved at
reparere og restaurere brugte, slidte sko og videresælge dem.
Det generelle billede af de københavnske sko er, at en mindre procentdel af skoene blev kasseret,
efter de var slidt igennem første gang, uden der blev gjort nogen anstrengelser gjort for at reparere
dem. Enkelte sko har endda kun et minimum af slitage. Dette tyder dels på let tilgængelighed til nye
sko og dels på, at prisen for nye sko var overkommelig. Andre sko har til gengæld tydeligt indgået i
en genbrugspraksis, der går ud over den almindelige vedligehold med gentagne reparationer, ved
modificering af skoens dele eller ved en gennemgribende restaurering, såsom skoen i Fig. 156, hvor
ældre reparationer er blevet dækket af et nyt overlæder og sandsynligvis solgt videre som ”ny” brugt
sko.

Fig. 156 Overlæder fra 1700-tals damesko fundet ved udgravningen på Krøyers Plads (x1091) er repareret af flere
omgange. Til højre ses det oprindelige overlæder. En revne/hul i højre side samt hul på snudespids er repareret
med påsyede lapper af læder. Disse lapper er derefter også blevet slidt, og hele overlæderet blev som følge dækket

139

Skifter fra jævne folk nævner tøfler af silke, fløjl eller gedeskind, hvilket tyder på, at disse ellers fine sko ikke kun var
forbeholdt overklassen at eje eller bære (Dahl & Lempiäinen 2014, 9).
140
Modificeret er valgt som term, fordi der heri ligger både forandring, ændring og forvandling.
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af et helt nyt overlæder (sekundær), der dækkede de gamle skader. Sidste reparation/fornyelse (det nye overlæder)
kan være sket i forbindelse med, at skoen er solgt videre på brugtmarked. Foto: Vivi Lena Andersen

Ved modificering af sko til genbrug spiller tøflen en helt central rolle. Tøflen var som udgangspunkt
en elegant sko til indendørs brug. Den mere simple version (i grovere og slidstærke materialer) var
særdeles praktisk, fordi den kunne tages hurtigt af og på og var derfor meget anvendelig i
husarbejde og for tjenestefolk. Tøfler var billige at fremstille og lette at afsætte. Som førnævnt var
den ideel som færdiglavet vare, men den var også ideel i genbrugsøjemed. Lukkede sko (det vil sige
sko med bagstykke) kunne omdannes til tøffel ved at fjerne bagstykket og dermed blive til tøfler
(Fig. 157). Til forskel for de rigtige tøfler kan disse tøfler kendes på skærespor fra kniv, hvor
henholdsvis bagstykker og pløs/overlæderkanten er blevet skåret bort (Fig. 158).

Fig. 157 Tøfler, der oprindeligt var sko. Ved hælsædets kant kan man se skæremærker fra, da bagstykkerne blev
skåret af. Langs kanten af overlæderet ses også skæremærker, hvor en eventuel pløs er skåret af eller overlæderets
kant forkortet i tilpasningen fra sko til tøffel. Øverst: Tøffel fra Rådhuspladsen. Nederst: Tøffel fra Kongens Nytorv.
Fotos: Vivi Lena Andersen og Mia Toftdal, Københavns Museum
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Fig. 158 Transformationslevn. Til venstre: Afskårne bagstykker fra 1700-talssko fundet ved udgravning på Krøyers
Plads. Alle mangler de sømmen i bunden af stykket, hvor de har været fæstnet til sålen. Alle har de intakte remme,
så det antages, at de er skåret af skoene for at omdanne denne til tøffel. Til højre: Afskåret pløs fra 1600-talssko
fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen, der er blevet modificeret fra sko til tøffel. Fotos: Vivi Lena Andersen

Fundene viser, at modificeringen fra sko til tøffel var særdeles almindelig i 1600- og 1700-tallets
København. Mange københavnere har arvet sko med bagkapper skåret bort. Blandt fundene ses
også de dele, der blev skåret af skoene – det vil sige selve bagstykkerne og pløse. Det er meget
væsentligt at bemærke, at disse afskårne bagstykker har remmen intakt. Praksissen kan således ikke
forklares med, at bagstykkerne blev fjernet og skoen brugt som tøffel, fordi remmene var slidte eller
gået i stykker (revnet dér, hvor spændet har siddet), så skoens lukkeanordning blev ødelagt. Det
betyder, at modificeringen har haft en ganske anden årsag, nemlig at gøre skoen egnet til genbrug
og cirkulation. For når bagstykkerne blev fjernet, kunne tøflen lettere gå i arv, gives eller sælges
videre til mennesker, der har haft andre fodstørrelser end den lukkede skos mere fikserede størrelse
kunne passe til. Derfor var transformationen fra sko til tøffel også velegnet til børnesko. Længden
på børns fødder øges meget inden for kort tid. Fødder vokser særligt mellem 0 og 5 år og igen ved
12-14-årsalderen, men i den mellemliggende periode vokser foden stadig med 0,9 cm per år
(Scheuer & Black 2000, 464). At skoens konstruktion, fra 1500 og frem, tillod denne form for genbrug
og livsforlængende indgreb, har været kærkommen for mange.
I billedkunsten symboliserer disse sekundære tøfler fattigdom og det simple liv, og fra det perspektiv
har fattigdom og de jævne folk fyldt i Københavns gadebillede (Goubitz, van Driel-Murray &
Groenman-van Waateringe 2001, 243).
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Sammenfatning Del IV
De københavnske sko blev til inden for et lavssystem, der vægtede mesterlæren og videreførelse af
håndværksfærdigheder gennem generationer, der kunne indbefatte skomagermester, svend,
lærling og familiemedlemmer som skabere af skoene i opdelte arbejdsprocesser. Lavssystemet var
bærer og viderefører af håndværkstraditioner, men med forbrugersidens præferencer og krav til
fodtøjets visuelle udtryk skabtes forandring og løbende markedstilpasning. Også konkurrencen fra
ufaglærte fuskere samt frifolk og frimestre uden for lavet har påvirket lavsskomagernes virke, men
disse aktører har også sat deres spor i de fundne sko fra København, i form af store forskelle i
udførsel og kvalitet – størstedelen standardvarer og færdigfremstillet fodtøj.
Skomagernes placering i København er i tråd med en normbunden måde at organisere handlen på,
hvor åbne boder med fodtøjet på display, lokation tæt på befærdede stræder samt centralisering af
boderne i tilknytning til lavshuset og fællesskabet var gunstige for handlen, men også praktisk når
lavsbrødre skulle visitere værksteder og kvalitetssikre lavsbrødrenes arbejdet.
Demografiske forandringer i byen samt epidemier, krig, belejring, økonomiske udfordringer og
ressourceknaphed har haft indvirkning på skomagerhåndværket i København. Genanvendelse af
læder og udnyttelse af produktionsaffald blev vigtigt i den tidlige moderne tid, ligesom reparationer
og genbrug blev væsentligt for forbrugerne – i modsætning til middelalderens produktion, forbrug
og brug af sko. Ændringen i brugen af fodtøjet skabte mere arbejde for skoflikkere.
At gå fra at producere vendsyet til randsyet fodtøj krævede flere varianter af værktøj samt helt nye
typer værktøj, der var med til at specialisere og komplicere håndværket yderligere. Men samtidig
ses en simplificering ved, at man i løbet af 1500-tallet gik bort fra at fremstille sko tilpasset venstre
og højre fod til fordel for den symmetriske sko og læst. Skiftet begrundes ofte med rationalisering
af ressourcer fra skomagerens side, men det har også været påvirket af forbrugerens æstetiske
idealer for skoen og foden.
Det var fordelagtigt at gå fra vendsyede til randsyede sko, hvor hæl, flere lag såler og separat
overlæder og bagstykker blev udviklet, for hverdagsfodtøjet blev mere modstandsdygtigt, lettere at
reparere, modificere og genbruge. Dette samt den symmetriske sko havde vidtrækkende
konsekvenser for, hvordan fodtøj blev båret, handlet med og cirkulerede i samfundet. Skoens
livsbiografi blev forlænget, og der opstod nye måder at anvende og interagere med fodtøjet. Fra i
middelalderen at være et produkt tilhørende én person, fra erhvervelse til kassering, udviklede sko
sig i tidlig moderne tid til at være et mere holdbart produkt, der kunne have flere ejere via videresalg
i takt med, at den selv blev transformeret ved slitage, vedligehold og modificering.

DEL V MODE OG ISCENESÆTTELSE
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“We are all obliged, in some measure,
to obey the dictates of custom and fashion”.
Camper 1782, 36
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11. Mode og iscenesættelse – i et skoperspektiv
Modeforskningen er et tværfagligt forskningsfelt af yngre dato med inspiration fra den
internationale modeforskning, der siden 1980´erne har bredt sig indenfor kulturstudier (Melchior
2013, 24), men mode er stadig en term, som sjældent inddrages i arkæologien. Dette skyldes blandt
andet, at mange af de fund, som arkæologer arbejder med, er fra før det skrevne ord, og fordi mange
forudsætter, at mode er en moderne term med overfladiske konnotationer (Miller 2010, 12ff;
Andersen 2016). Forskere har ofte forsøgt at forklare modens tilsyneladende irrationalitet med
funktionelle årsager, fordi klædedragten og fodtøjet er direkte forbundet med kroppen og derfor
må den også bunde i individets biologiske, menneskelige behov (Wilson 1992, 52).141 De foregående
kapitler belyste fodtøjet ud fra praktiske forhold såsom materiale, klima og håndværk, men
mennesket tillægger i sin omgang med andre mennesker også klædedragten særlig værdi ud fra et
socialpsykologisk behov.
Indenfor modestudier diskuteres til stadighed, hvornår mode opstod. Flere modehistorikere
tilskriver 1700-tallets handelskapitalisme og industrialisering som modens begyndelse i den vestlige
verden (Wilson 1992, 23; Pedersen 2013; Riello & McNeil 2010, 20). Før da blev klædedragten
tilsyneladende kun brugt til at identificere folks placeringer indenfor samfundets fikserede
rangsystem. Flere middelalderforskere har identificeret midten af 1300-tallet i europæisk kontekst
som den første periode med signifikante modeforandringer, især affødt af den merkantile udvikling
i europæiske byer og nye distributionssystemer (Davies 1994, 17; Jenks 2015, 230ff), men også med
vægt på at klædedragt spillede en prominent rolle i kommunikationen af rigdom og autoritet frem
for at have en udelukkende praktisk funktion (Wilson 1992, 23; Boucher 2004, 192; Heller 2010, 27f;
Rublack 2010, 264; Dimitrova & Goehring 2014, 7; Taylor 2015, 44). En forsker som Peter Carelli har
dog demonstreret, hvordan den mangfoldighed af klædedragter, sko og smykker, som viste sig ved
overgangen fra 1100- til 1200-tallet i Danmark, udtrykker, at bymennesket i middelalderen betjente
sig af kulturelle markører for at skabe sig position indenfor de ekspanderende bysamfund (Carelli
2001; Christensen 2004, 42). Således synes modefænomenet at kunne spores i den tidlige
middelalder i det skandinaviske område, men formentlig går fænomenet endnu længere tilbage.
Sarah-Grace Heller fremhæver vanskeligheden ved at identificere modens tilstedeværelse i ældre
perioder på grund af de relativt få bevarede levn (Heller 2010, 26), og derfor vil vi aldrig kunne
fastsætte tidspunktet for modens oprindelse, men bør forholde os til at mode som fænomen indgår
i det almenmenneskelige behov for at kommunikere med omverden og visuelt definere identitet i
relation til andre (Hunt 2010, 45).

141

I en tekst fra 1130´ernes England skrevet af historikeren Orderic Vitalis, beskriver han, at grev Fulk havde deforme
fødder og fik sko, der havde lang og spids snude for at skjule formen på sine fødder (Sylvester, Chambers & OwenCrocker 2014, 131). Sko med spidse snuder var populære i middelalderen og dette er et eksempel på hvordan en ellers
irrationel skomode er blevet forsøgt forklaret med en praktisk årsag.
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Mennesket har en fundamental evne til og ønske om at kommunikere – herunder gennem symboler
som klædedragt og fodtøj. Nogle forskere mener, at de tidligste formål med beklædning hverken
var beskyttelse eller anstændighed men identitet (Wilson 1992, 57; Entwistle 2015, 66). Mikkel
Venborg Pedersen har beskrevet fænomenet indenfor den materielle kultur som ”Artefacts are not
only utensils for survival nor are they only used to make survival more easy and comfortable.
Artefacts embody goals, make skills manifest and in part create the cultural, and perhaps even
psychological, identity of their users” (Pedersen 2003, 90).
Indenfor socialpsykologien taler man om nonverbale beskeder og tegn som social identifikation ved
hjælp af visuel sammenligning (Wiessner 2004, 58ff). Her ses stil som et middel til kommunikation,
der er indlejret i den fundamentale menneskelige, kognitive mekanisme i vores identificering af
verden omkring os. Koordineringen af stil giver indtryk af gruppestyrke og sammenhold som
individet selv får gavn af, og fodtøj, som del af klædedragten, er en fysisk repræsentation af kulturel
identitet, der hjælper os til at vise omverden, hvilke grupper vi mener at tilhøre eller gerne vil tilhøre
(Linaa 2007, 157; Sjørslev 2013, 163).
Mode anvendes til at demonstrere viden og til at iscenesætte individet i de ønskede relationer, men
hvad angår de nonverbale beskeder og brugen af den materielle kultur, så findes ingen universelt
gældende regler, da samme objekt kan indtage forskellige betydninger afhængig af kontekst: hvem
bærer, til hvilken lejlighed, på hvilken tid af dagen, hvorhenne og i hvilket selskab? (Davies 1994,
5ff; Miller 2010, 40; Dimitrova & Goehring 2014). Det er ikke blot kontekstafhængig, men ændrer
sig med tiden og manifesterer sig på et væld af måder fra samfund til samfund som en refleksion
foranlediget af sociale, økonomiske, politiske, religiøse og kulturelle forandringer. Mode er en
proces af kollektiv selektion, der responderer kollektivt til en tidsånd (Munns & Richards 1999, 9;
Entwistle 2015, 63). Mode betegnes ofte som et byfænomen og forbindes med et særligt behov for
her at anvende klædedragten som symbol, der påvirker omverdenen i en bestemt og ønsket retning
for at opretholde en social orden og fremprovokere særlige indkodede handlemåder og opførsel
(Wilson 1992, 28). Byer var ikke blot økonomiske, militære og/eller politiske centre, men
repræsenterede også noget særligt civiliseret (Pedersen 2013, 58), og med dens bærbare,
bevægelige natur var klædedragten og skoene et meget synligt og levende display, der kunne
aflæses øjeblikkeligt.
Historisk blev dragtmoder skabt for aristokratiet som den dominerende samfundsklasse i Europas
toneangivende centre (Andersen 1977, 11; Fentz 1999, 151). For en sådan kundekreds behøvede
moden ikke at tage hensyn til det billige, praktiske eller holdbare, og præster og satirikere var
optaget af at fordømme moden som inkarnationen af synder såsom stolthed, begær og
forfængelighed (Wilson 1992, 27).
I dag er ordet mode defineret som en række af karakteristiske, ofte ret hurtigt skiftende
retningslinjer for hvordan man for eksempel klæder sig, indretter sig, lever og tænker i et bestemt
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kultursamfund på et givet tidspunkt.142 Definitionen stemmer overens med ordets etymologi fra det
latinske modus, der direkte oversat betyder måde, ligesom substantivet mos betyder skik og brug.
Selv hvis der i det fortidige samfund ikke var en glose, der direkte svarede til vores nutidige brug af
ordet mode, forhindrer det ikke, at fænomenet eksisterede.143 I forhold til skoene er det relevant at
inddrage modeperspektivet, da det i høj grad vedrører skik og brug, ved at anskue og definere mode
som et tidløst fænomen og som et basalt behov for visuel iscenesættelse af sig selv i relation til sine
omgivelser.
I dette kapitel vil jeg beskæftige mig med udvalgte aspekter af fodtøjet, som undervejs i den
empiriske indsamlings- og dokumentationsfase har været særligt iøjnefaldende med hensyn til
mode og iscenesættelse. Aspekterne omhandler emner såsom stand og status, mand og kvinde,
barn og voksen samt modens dynamiske veje og appropriationer.

11.1 Uniforme tendenser
Gennem historien har forskellige egne skiftedes til at være hovedsæde for mode. I 1200-tallet var
Europa, inklusiv Skandinavien, forbundet til Mellemøsten via handel og den byzantinske indflydelse
var stor (Swann 2010, 15). I middelalderen var Flandern toneangivende, men også Tyskland, Italien,
Spanien, England og Frankrig prægede på skift moden særligt, men hele tiden med modvægt fra
Orienten (Swann 2001a, 9; Boucher 2004, 209). Med kolonirigernes etablering forskød Europas
økonomiske og politiske centrum sig fra det nordlige Middelhav til især England og Nederlandene
(Riello 2006, 7; Pedersen 2013, 44). I 1600- og 1700-tallet var forbrug såvel som mode præget af
øget handel med fjerne egne som Østen og Vestindien (Choklat 2013, 13; Dahl 2015, 24). Med
oprettelse af handelskompagnier blev København en handelsby, der konsumerede og
videreforhandlede eksotiske og orientalske varer (Pedersen 2013). Efter Svenskekrigene og
enevældens indførsel i 1660 var København en privilegeret by i sammenligning med andre byer i
riget. København var en af de ganske få byer med stabelret og havde ret til at handle direkte med
udenlandske lande og byer (Frandsen 2010, 323). Ved 1700-tallets begyndelse så man hovedsageligt
til Frankrig for inspiration efter, hvad der var fashionabelt i tiden. Det var primært det ekstravagante,
franske hof, der førte an fra slottet i Versailles (Lorenzen 1975, 49; Mitchell 1997, 17; Martens 2014,
158). I 1700-tallets senere del, var også den engelske indflydelse stor, da man i tiden omkring den
franske revolution nu søgte mod en mere simpel stil (Brooke 1974, 69f, Mitchell 1997, 24; Swann
2001a, 138).
Historisk er klædedragten en del af en nations identitet, men dragter udtrykker i høj grad også et
samfunds kontakter og blandinger af kulturer, hvilket fører til et overordnet homogent udseende
(Swann 1997b, 41; Fentz 1999, 151; Melchior 2013, 17). Hvad de ældste tiders fodtøj angår, så
foreslår Margrete Hald og Marquita Volken, at denne universelle ensartethed oprindeligt skyldtes,
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http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=mode besøgt d. 2. november 2016
Personlig kommentar fra Svend Erik Mathiassen, lektor ved institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet d. 13.
november 2015
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at de samme primære snitmønstre baserede sig på grundlæggende få typer, der relaterede sig til
dyreskindets naturlige form og de grundlæggende få muligheder, som skindets struktur selv lægger
op til (Hald 1972; Volken 2014, 7). Siden da har skoene fra middelalder og tidlig moderne tid (ud fra
det arkæologiske og ikonografiske materiale) vist, at skomoden i store træk havde samme udvikling
i Europa. Der var kun mindre regionale forskelle (Fentz 1999, 151; Wubs-Mrozewicz 2005, 22). Der
var mere uniformitet end diversitet i Europas dragt- såvel som skomode, og Hanne Dahlerup Koch
peger på en sammenhæng mellem dette og det velorganiserede skomagerhåndværk bag
fremstillingen (Koch 1988, 61; Koch 1990, 125).
“From the photos you sent, your shoes look all too familiar, yet altogether “foreign” in certain
details”.144 Beskeden modtog jeg fra Al Saguto, Master Boot & Shoemaker og Consulting-Curator
Archaeological Footwear ved Colonial Williamsburg i Virginia, USA, der er et såkaldt living historymuseum med fokus på perioden 1600- til 1800-tallet. Jeg havde sendt ham fotos af 1700-talssko fra
København, som tilsyneladende til forveksling lignede de amerikanske eksemplarer, der som de
danske var præget af en nærmest fælleseuropæisk mode. Det uniforme udtryk, trods store
geografiske afstande, viste sig at være gældende for så godt som alle de fundne sko fra 1300-tallet
til og med 1700-tallet. De københavnske sko viser store ligheder med samtidens europæiske, og for
den tidlig moderne tid også amerikanske, sko, hvor de få forskelle ligger i detaljen.
Som eksempel på uniformiteten har Wubs-Mrozewicz set paralleller til de store forekomster af
snøresko, af typen med løbegange rundt om anklen, mellem 1300-tallets Stockholm i samtidige
nederlandske fund (Wubs-Mrozewicz 2005, 24). Præcis samme type ses fra udgravningen på
Kongens Nytorv, og også de nyeste fund, der i skrivende stund behandles fra udgravningen på
Gammel Strand, underbygger, at snøresko-typen var dominerende i København i 1300-tallet (Fig.
159), ligesom den var det i det øvrige Europa.
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Personlig korrespondance med Al Saguto 17. februar 2016
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Fig.159 Del af sål og overdel fra snøresko (formentlig 1300-tallet), af typen med løbegang rundt om anklen
bestående af parvis anbragte, vertikale slidser, hvorigennem lædersnøren løber. En type, der var udbredt i
samtidens Europa. Fra udgravningen på Gammel Strand, FO218145. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum

I Jette Linaas arbejde med de keramiske genstande og sammenligning med det øvrige arkæologiske
materiale, ses det, at den materielle kultur har et temmelig statisk præg gennem 1300-tallets krise,
mens det økonomiske opsving i 1400-tallet gav overskud og købekraft til nye stilarter og brud med
ældre traditioner (Linaa 2007, 161f). Dernæst ser Linaa en rig innovation blandt bordtøjet i 1500tallet, formentlig forårsaget af stigende velstand og som udtryk for en øget social differentiering og
konkurrence i samfundet. Denne anskuelse synes at stemme overens med skoene fra København,
der ligeledes viser, hvordan 1300-tallets simple, ensartede snøresko erstattes af mange
forskelligartede typer, former og mere avanceret materialebrug i 1400- og 1500-tallet.
Siden 1500-tallet spredtes tegninger, trykte raderinger med mode rundt i Europa samt mønstre,
skabeloner og rejsende håndværkere og købmænd, der ligesom de senere modedukker145 var et
værktøj der formidlede tendenser. Alt dette bidrog også til en homogenisering af moder på tværs
af landegrænser (Munns & Richards 1999, 13; Nachman 2014, 135ff; Huang & Jahnke 2015).
Med andre ord viser fodtøjets udvikling i København ligheder og tætte forbindelser til den
europæiske verden, hvad enten dette skyldes naturgivne materialemæssige begrænsninger,
håndværkets organisering og/eller bevidst ønske om at vise sig som del af et internationalt netværk.
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Modedukker var små dukker af træ eller gips, som var klædt på i miniatureudgaver af tidens dragtmoder og
frisurer. De var populære som transportable formidlere af mode i 1600- og 1700-tallets Europa.
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11.1.1 Lokal adaption
Selvom det er sandt, at der er fælleseuropæisk stil, så er der lokale variationer afhængig af
eksempelvis klima, traditioner og smag, der en inkorporerer og tilpasser brugbare elementer i det
enkelte samfund (Boone & Porfyriou 2007, 229; Sørensen & Bille 2012, 119; Shawcross 2014, 7).
Eksempelvis ser man i renæssancen en genfødsel af klassiske former - også indenfor fodtøjet i form
af chopinesko, der var en art plateausko, som blev båret af især overklassekvinder i Sydeuropa i
1400-, 1500- og 1600-tallet. Oprindelsen for plateauskoen skal vi finde i det antikke Rom og
Grækenland, hvor de ifølge repræsentativiteten på statuer og figurer var forbeholdt kvinder.
Renæssancens udgaver kunne have en højde på 50 cm, hvilket betød, at skoene ikke var egnet til
gang og brugeren havde behov for støtte for ikke at falde (Choklat 2013, 12). Dette er dog de
ekstreme former, og det er dem, man oftest hører og læser om og ser udstillet på museer. Selvom
typen var populær, så vandt den ikke indpas i det nordlige Europa - i hvert fald ikke i de
sydeuropæiske versioner (Semmelhack 2009, 80). Typen adopteredes ikke som fuldkommen
identisk med de sydeuropæiske, for chopineskoene var forskellige fra sted til sted. Selv indenfor
Sydeuropa. Forskellige regioner fremstillede forskellige versioner og de blev rammesat forskelligt
med hensyn til køn og prestige. Det fremgår af inventarlister, at høje korksålede sko i Spanien også
blev båret af mænd, og korkens vandisolerende egenskaber betød, at de også blev båret af folk af
lavere klasser som beskyttelse mod vådt underlag (Semmelhack 2014, ff). I Spanien dækkede
kvindernes kjoler ikke chopieskoene, men viste skoenes dekorerede sider frem. I Italien var de høje
sko til gengæld dækket af dragten, der var et display af overflod af dyre tekstiler (Semmelhack 2009,
79; Semmelhack 2014, 6ff). Endnu en forskel var, at de italienske plateausko var fremstillet af træ,
mens de spanske var af kork, hvilket kan skyldes adgangen til lokale råstoffer (Semmelhack 2014,
12). De københavnske plateausko, som især blev fundet ved udgravningen på Kongens Nytorv, er
det interessant nok en hybrid af både træ og kork (Fig. 91), med korken som et ikke-lokalt materiale.
Korken var ikke synlig, så man kunne ikke fremvise materialets værdi og oprindelse fra formentlig
Portugal eller Spanien (Swann 1997b, 44). Korkens lethed og elasticitet må derfor have været det
primære formål med at anvende korken i kombination med det lettere tilgængelige træ. De
københavnske eksemplarer har tilsyneladende ikke broderier og dekoration på læderet langs siden
af sålen, som de sydeuropæiske havde. Det er i hvert fald ikke bevaret. De chopinsko, der fandtes i
København i 1500-tallet var derfor ikke blot til pynt, men blev brugt i bevægelse og uden støtte. Her
er der tale om en adaption af en mode, hvor højde og materiale tilpasses lokale forhold og ønsket
om en mere praktisk brug (Fig. 160).
Analysen af de københavnske sko, der stammer fra 1600- og 1700-tallet, viser ligheder med
forskellige traditioner inden for europæisk mode og håndværk, der peger mod de kommercielle
centre i Frankrig, England og Nederlandene. Der tegner sig et billede af en lokal adaption og
appropriation af dels franske sko, hvis kendetegn var ekstravagant (petit, smal og højhælet), og dels
engelske og nederlandske sko, som var kendetegnet ved praktiske sko (tunge, brede og med lav
hæl). Der er tale om interkulturel mode og lokal tilpasning, hvor de fundne sko fra København viser
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en blanding af to strømninger. Københavnernes fodtøj fremstår ikke som lokalt producerede kopier
af de stærkeste udenlandske tendenser. Den enkelte sko giver derimod indtryk af at have
gennemgået lokal tilpasning.146

Fig. 160 Øverst: Italiensk såkaldt pianelle fra 1500-tallet fra Bata Shoe Museum. Nederst: del af samtidig plateausko
med såler af lag af kork, træ og læder fundet ved udgravningen på Kongens Nytorv, KBM 3829 FO 220901, der i
formgivningen minder mest om den spanske udgave, den blokformede chopin. Fotos: Vivi Lena Andersen og Mia
Toftdal, Københavns Museum
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Det svarer til fortolkning af kinesisk porcelæn i 1700-tallet med motiver og former, der var tilpasset det europæiske
marked (Mitchell 1997, 21; Smith 2002, 241; Pedersen 2013, 42).
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11.1.2 På høje hæle
Der er også tale om lokal adaption og appropriation, når vi ser på introduktionen af hælen omkring
år 1600. Højhælede sko var et middel til at ændre kroppens proportioner og tilføje ekstra højde,
men hælens udviklingshistorie er mere kompleks end det. Hæle optræder første gang på sko til
ryttere i det vestlige Asien, og ved slutningen af 1500-tallet ses aristokratiske mænd på
portrætmalerier iført højhælede sko og støvler i Europa som prestigefuld modeelement, der spredte
sig til både mænd og kvinder, alle klasser og alle aldre (Semmelhack 2016, 11ff).
Flere forskere har foreslået, at hælen udviklede sig fra og var erstatningen for den høje chopine,
samt at det var tilføjelsen af læderstykker til sålen med det formål at reparere den, som ansporede
til udviklingen af den stakkede hæl (Boucher 2004, 266; Swann 2010). Andre forskere peger på
hælens praktiske funktion i forbindelse med ridning og at associationen til nærøstlige ryttere kan
have inspireret til adoptionen af hælen i Europa, hvor den blev modtaget som statusmarkør og
ønsket om at fremstå autoritativ (Gall 1971, 14ff; Semmelhack 2008, 14; Semmelhack 2009, 88f;
Frisch 2013, 43). Samme forskere har anført, at hælens indførelse kan hænge sammen med
introduktionen af stigbøjlen som del af hesteudstyret. Stigbøjlen har formentlig sin oprindelse i det
centrale Asien,147 anvendtes i Kina i 400-tallet og kom til Central- og Nordeuropa fra Persien via
Balkan og Polen i folkevandringstiden (Gall 1971, 19; Semmelhack 2016, 11). Ældst kendte
metalstigbøjler i Norden er allerede fra yngre germansk jernalder fundet på Vendel-gravpladsen
(Arrhenius 1982, fig. 23b). Ræsonnementet i teorien er, at uden hæl på skoen vil skoen glide gennem
stigbøjlen. Dette er i praksis ikke tilfældet, fordi fodens naturlige hulning ved svangen forhindrer
dette, ligesom det også er muligt at stå op i stigbøjlen uden hjælp fra en skohæl. Selv nutidens
ryttere har selve bøjlen under forfoden på deres ridestøvler og ikke foran hælen. Fodens egen form
og hæl er tilstrækkelig, når blot skosålen er fleksibel. Netop dette ses i de danske middelalderlige
kalkmalerier, hvor rytterne anvender stigbøjle med tidens flade sko (Fig. 161). Det var altså ikke
stigbøjlefunktionen, der havde betydning for, hvorfor hæle blev en del af det europæiske fodtøj.
Europæerne kendte også til den persiske klædedragt og høje hæle flere århundreder før de endeligt
optog den (Semmelhack 2016, 17).
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Dette ses på vasemalerier og senere miniaturemalerier (Semmelhack 2016, 11).
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Fig. 161 Sengotiske kalkmalerier, her fra Brarup Kirke, viser ryttere med spore og stigbøjler - men ingen hæl. Fotos:
http://www.flickriver.com/photos/tags/kalkmaleri/interesting/
http://www.flickriver.com/photos/tags/kalkmaleri/interesting/

Det er også væsentligt at understrege, at de arkæologiske fund af de første hæle og deres udvikling
ikke ligner den persiske model. For hvor de persiske eksempler har hæl og bagstykke ud i et og har
metal i bunden af hælen (Fig. 162), så er de europæiske opdelt med bagstykke og hæl for sig og med
læder i bunden af hælen. De københavnske fund viser, at der ikke tale om en direkte adoption af
høj hæl, men om en langsom evolution af det at tilføje højde under den bagerste del af sålen (Fig.
142, 143 og 144). Sålen på de første sko med hæle var vel at mærke stadig flad (og havde kontakt
med underlaget fra ende til anden) og var kun højnet via kile mellem sål og overdel og ikke under
sålen. Denne konstruktion har ingen fordele i en stigbøjle, fordi der ingen krumning er, hvilket er så
karakteristisk for det persiske fodtøj. Hælens udvikling kan som tidligere beskrevet være
sammenfaldende med praktiske hensyn, såsom øget holdbarhed (se afsnit 9.3.2), men falder også
sammen med, at europæerne gennem 1500-tallet blev mere og mere interesserede i de orientalske
kulturer af politiske, sociale og handelsmæssige årsager (Semmelhack 2006, 225). I det sene 1500tal skulle de første europæiske skomagere, som før havde lavet plateausko, patiner eller flade sko,
nu fremstille sko med hæle, og de forsøgte sig med at anvende de teknikker, som de i forvejen
kendte. De højhælede sko har i europæisk kontekst derfor deres egen udviklingshistorie ligesom de
asiatiske har.
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Fig. 162 Ridestøvler og persiske sko fra 1600-tallet med høje hæle. Ulig den europæiske hæl er der metal i bunden
af hælen og det er læder fra skoens bagstykke, der også beklæder hælens nakke og sider. Støvler tilhører Pitt Rivers
Museum, Oxford. Sko tilhører Bata Shoe Museum, Toronto. Fotos: Vivi Lena Andersen

At brugen af høje hæle anspores af ideologiske årsager fremfor rent funktionelle og
præstationsfremmende årsager i relation til rytteri kan også underbygges af at de høje hæle senere
forsvandt hen mod slutningen af 1700-tallet. Et nedtonet klassisk ideal påvirkede her dragtmoden,
der var ansporet af genopdagelsen af den antikke verden ved udgravningerne på Pompeji og
Herculaneum, ligesom basale ideer i puritanismen gav ideologisk og adfærdsændrende næring til
en asketisk dragtmode (Jäfvert 1938, 64; Gall 1971, 22; Lindroth 2000, 65; Engelhardt 2014, 225ff).
At den høje hæl forsvandt ud af modebilledet var også politisk ansporet. Med Den Franske
Revolution blev høje hæle et yndet hadeobjekt på grund af de aristokratiske associationer, og alt,
som mindede om det gamle regime, forsvandt (Jäfvert 1938, 64; Riello 2006, 12). Ved 1700-tallets
slutning var både mænd og kvinder gået bort fra de høje hæle til fordel for en diskret, lav hæl. Hvis
der engang havde været en forbindelse til de persiske ryttere med dertilhørende fordele i stigbøjlen,
så var denne årsag for længst forsvundet og glemt. ”I am intimately persuaded that the custom of
wearing high heels, solely intended to give height to the figure, especially of the fair sex, is the cause
of many difficult labours (…)” skrev Camper i 1782, og understreger med de ord, at det var hælens
kropstransformerende og højdegivende kvaliteter, som på det tidspunkt gjorde sig gældende
(Camper 1782, 20 i oversættelse af Dowie 1861).
Således er der flere forklaringer til hælens udviklingshistorie, som er dynamisk, foranderlig og
afhængig af tid og sted. For de københavnske skos vedkommende var der tale om en lokal adaption
og ikke en direkte adoption af udenlandsk mode. Det var en tilpasning via appropriation, hvor man
lånte elementer (en stil, et attråværdigt udtryk) fra Persien, en øgning af bærerens fysiske højde,
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kombineret med den håndværksmæssige tekniske tradition for patiner og plateausko fødtes en
hybrid, hælen, der skulle vise sig at kunne forlænge fodtøjets holdbarhed, og derved være et
element som siden har været en obligatorisk del af fodtøjshistorien.

11.2 Stand og status
Stand og status er komplekse og subjektive begreber, og vil altid være i relation til andres
positionering. Hvad sko angår, må den absolutte modsætning til højstatus sko være slet ikke at bære
sko: de nøgne fødder. Ifølge Det Gamle Testamente afspejler klædedragten menneskets bevidsthed
om syndefaldet og ønsket om at skjule nøgenhed og den dyriske natur, og i det lys bidrager sko til
ejerens civilisering og anstændighed (Wilson 1992, 57). I mange kulturer har man også anvendt sko
til social differentiering, såsom i det gamle Egypten, Grækenland og Rom hvor overklassen havde
forret til fodtøj, og slaver ikke måtte bære sandaler, som deres herrer gjorde, og skulle som
almindelige mennesker være barfodede (Leno 2010, 2; Persson 2015b, 12). Fodtøjet var inddelt
efter rang og profession, og uden det praktiske formål, så blev sko displayobjekter (Persson 2015b,
12). Men sko er også brugt symbolsk til at adskille rent og urent. I japanske byer var det betragtet
som skamfuldt ikke at bære sko, fordi kun de absolut laveste klasser i samfundet ikke havde fodtøj
(Chaiklin 2011,163). Dette var ikke kun tilknyttet stand og status, men et generelt renlighedsprincip
i samfundet. Husene, der var hævede over jorden, var faciliteret af renlighedsprincippet, hvor man
fysisk skabte afstand til forureningen på jorden. Udendørs fodtøj blev af samme årsag aldrig båret
indendørs, ikke engang på gulve af jord. Fodtøj var urent både på grund af kontakt med jorden og
kontakten med fødderne (Chaiklin 2011,163ff). Ifølge John Styles, så ville folk i 1700-tallets England
også gå langt for at holde sig med sko (Styles 2007, 20, 23). Ligesom det japanske eksempel blev det
ifølge skriftlige kilder anset for den største skam at gå barfodet og var tegn på fattigdom og
elendighed. Dog gik børn og enkelte voksne uden sko og strømper, men kunne gå bedre klædt på
søndage og helligdage (Styles 2007, 21).
Som nævnt i Del III Funktion og klima, så vides det ikke hvor stor en del af københavnerne, der ikke
bar sko, men ud fra billedkunsten er det indtrykket, at et lille segment måtte undvære. Det har
hovedsageligt været samfundets bund såsom hjemløse og tiggere, hvorom vi ved meget lidt. Selv
her må arkæologien som traditionel stemme for samfundets svageste give tabt på grund af det
fragmenterede fundbillede og de selektive bevaringsforhold. Det er ikke et fuldstændigt billede, vi
ser, og fra dem der intet ejede, er der ingen materiel kultur bevaret. Ud fra de arkæologiske fund i
København, er der ikke spor efter genstande, som skulle være anvendt som erstatning for den
gængse sko. Nogle forskere antager, at samfundets fattigste har foldet skind omkring deres fødder
og bundet det fast, men i så fald er disse endnu ikke fremkommet arkæologisk. Netop den
anvendelse ville kunne spores ud fra slidspor på skindet, og eftersom gennemgangen til denne
afhandling indbefattede alle genstande af læder fra udgravningerne, og fænomenet ville være
blevet observeret.
Samtidens billedkunst fra København indikerer til gengæld, at selv fattige bestræbte sig for at bære
sko om end skoene var i ringe forfatning. Slidte sko med store huller og sko omdannet og genbrugt
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som tøfler, bæres af kludekoner, tiggere og gadedrenge på illustrationer af 1700-tallets København.
Samme typer sko kan vi finde i de arkæologiske fund, og det taler for, at københavnerne foretrak at
bære nedslidte sko end slet ingen (Fig. 102 og 163).

Fig. 163 1700-talssko omdannet til tøfler og genbrugt, fra udgravningen på Krøyers Plads. Typen ses også i tidens
billedkunst, når folk fra ringe kår skildres. Her er det to drenge i pjalter, der er på besøg hos kagekonen i deres
tøfler, hvor bagstykket er skåret bort. Se også Fig. 102, hvor en dreng har foretrukket en særdeles hullet sko fremfor
bare fødder. Illustration: Maleri af Peter Cramer fra 1782, Sorø Kunstmuseum. Fotos: Mia Toftdal, Københavns
Museum

Fig. 164 Billedkunsten viser scener fra København, hvor både høj og lav færdes blandt hinanden i byrummet, men
den visuelle afkodning af deres klædedragt viser et stort skel mellem dem. Til venstre selskabsscene i en park,
malet af Jens Juel 1764. Til højre: Det kongelige takkelhus af Rach og Eegberg i 1749 Fotos: Nationalmuseet
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I tætte urbane miljøer, færdedes rig og fattig mellem hinanden ved markeder og torve, havnen,
parader, processioner, turneringer, liturgiske ceremonier, optøjer, offentlig justits og afstraffelse,
begravelser og festlige begivenheder som kroninger og bryllupper (Fig. 164) (Boone & Porfyriou
2007, 229). Byen var en scene for både producenter og forbrugere fra forskellige sociale grupper,
og hoffets tilstedeværelse i en by bidrog væsentligt til byens sociale, kulturelle og økonomiske liv
(Nolde, Svalduz & Barredo 2007, 254ff). Statussymboler skulle være særligt synlige i et bymiljø, hvor
den sociale konkurrence var stærk. Gennem historien har moden haft tendens til at blive sat af den
mest magtfulde og rigeste kultur og klasse, og lavere klasser kunne forsøge at efterligne deres
rigdom med de ting, som de omgav sig med (Ashelford 1983, 13; Wilson 1992, 54; Davies 1994, 59;
Swann 2001a, 8; Egan 2005, 22; Swann 2010, 15; Entwistle 2015, 40). 148 I et urbant miljø, som
København, var byens fattigste ikke isoleret fra den nyeste mode, om end de ikke var økonomisk
godt stillet i forhold til selv at kunne adoptere den. Såfremt de ikke havde mulighed for at anskaffe
sig selvsamme ting, kunne der ske en efterligning af de eksklusive former i billigere materialer
(Fig.165) (Ewing 1984, 7; Linaa 2007, 166). De arkæologiske fund viser, at hverdagsskoene og de
simplere sko i høj grad mindede om dyrere og finere udgaver, fordi deres udformning og silhuet i
store træk var de samme, men materialerne var forskellige (Fig. 166). Det samme gør sig gældende
for de københavnske sko, så det er tydeligt, at der var en sammenhæng i skomoden på tværs af
sociale klasser men samtidig også forskelle, der var udtalt i både skoene selv og i de skriftlige levn. I
listen over priser for skomagerens arbejde fra 1605 (KD 2:626) står der: ”… itt par welsche støwell,
vnderfodrit offuenthill met tørr ledder, som wore wundersaatter af addell pleier att bruge 3 dlr. It
par borger støffuell 2 dlr. It bar [sic] boende støffuell 1 dlr.” Priserne for nyt fodtøj varierede altså
her efter klasseopdeling i adel, borger og bonde, men fodtøjet har formentlig i grove træk lignet
hinanden. Camilla Luise Dahl og Dorothy Jones fremhæver i deres studier af kirkegangsdragter i
1600-tallet, at professor Lauremberg i 1652 skrev et skæmtedigt om fænomenet, hvor nye
modeluner adopteret af adelen smittede af på borgerskabet: ”Så snart at adlen gæv en mode ny
monn´have, Straks må hver borgerske sig og derefter abe” (Dahl & Jones 2006, 5).

148

Dog med undtagelser, eksempelvis slutningen af 1700-tallet, hvor bondekulturen favoriseres og forklæder og
nøgne skuldre til kvinder og mere afslappet påklædning til herrerne blev moderne (Styles 2007; Martens 2014, 157f).
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Fig. 165 Slitageforskel på to stakkede hæle af samme type, samme udformning og fundet i samme kontekst på
udgravningen på Rådhuspladsen. Hælen til højre er mere slidt end hælen til venstre, men den er også ringere
fremstillet. Hælen til venstre består af tykke lag af læder, mens hælen til højre er pløkket sammen af
produktionsaffald (fraskær) og er derfor af ringere kvalitet og har kunnet sælges billigere. Dette kan være sko fra
henholdsvis højere og lavere stand eller en forskel på fin sko og hverdagssko. Foto: Vivi Lena Andersen

Fig. 166 Arkæologisk fundne hverdagssko (øverste række) fra 1600- og 1700-tallet og bevarede, fine sko (nederste
række), der har formmæssige ligheder, men som er fremstillet af forskellige materialer og er henholdsvis uden og
med dekoration. Tilhører: (fra venstre mod højre) Nationalmuseet, Nationalmuseet, Københavns Museum,
Nationalmuseet, Bata Shoe Museum og Powerhouse Museum. Fotos: Vivi Lena Andersen
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11.2.1 Magt og pragt
Selvom fint - og hverdagsfodtøj havde meget til fælles, forsøgte man at regulere sig til større
forskelle mellem høj og lav. Mellem midten af 1100- og 1700-tallet blev luksusforordninger
formuleret rundt omkring i Europa (Hunt 2010, 47). Der blev grebet ind mod luksus, som blev
forklaret som uøkonomisk, vidnede om griskhed, pral og hovmod, imod den kristelige lære og var
til skade for de svage, men forordningerne var også en reaktion på frygten for at miste landets
nationale særpræg såvel som rigdom ved forbruget af udenlandske luksusvarer (Dahl 2014, 13;
Sylvester, Chambers & Owen-Crocker 2014, 128, 137ff). Med tiden blev forordningerne mere og
mere målrettet klædedragten, og der ses et øget fokus på at regulere forbruget i relation til
klassehierarki (Wilson 1992, 28; Hunt 2010, 43ff; Rublack 2010, 266; Muzzarelli 2011, 54ff; Dahl
2015, 22; Dalgaard 2015, 7). Fra 1699 til 1785 udkom hele otte forordninger i Danmark, der
bestemte hvem der måtte bære klæder broderet med guld og sølv og hvem der måtte bære juveler,
silke og fløjl (Dalgaard 2015, 14). Men ikke alle rettede sig efter forordningerne, og resultatet blev,
som Erik Pontopiddan skriver fra København i 1716, at det var umuligt at skelne almindelige borgere
fra hofdamer og hofkavallerer (Andersen 1977, 13). De mange forordninger om forskellige stænders
påklædning viser, at man forsøgte at fastholde et særligt rangsystem, der direkte kunne afkodes af
en persons dragt (Andersson 2014, 15; Sylvester, Chambers & Owen-Crocker 2014, 129; Dahl 2015,
15).
Klædedragten viste, hvor på den sociale rangstige man befandt sig, og man modtog anseelse
derefter (Andersen 1977, 13; Mansel 2005, xvii, 2). Det betød også at klædedragt kunne anvendes
til at stræbe efter social komfort, og om muligt skifte plads i et socialt hierarki (Veblen 2004 (1899);
de Vries 2008, 21f; Pedersen 2013, 29; Sampson 2016, 39). I middelalderen og renæssancen var der
klare og ubestridelige sondringer i den sociale rangorden, men dette ændrede sig med enevældens
indførelse, hvor de sociale identiteter, i hvert fald for nogle segmenter af befolkningen, blev
adaptive og dynamiske (Klein 1997, 362f). Men når en mode var sivet ned til lavere stænder, vendte
de velhavende sig mod noget nyt, og denne spiral bidrog til fodtøjets stilmæssige udvikling (Wilson
1992, 54). Med modernes skiften kunne overklassen med et iøjnefaldende forbrug etablere dens
overlegenhed over folk af lavere stand (Davies 1994, 59).
I praksis vil en opdeling af de fundne sko som hørende til en specifik stand altid være diffus og
diskutabel. Af samme årsag deler Hanne Dahlerup Koch fodtøj op i hverdagsfodtøj og fint fodtøj,
fordi skoene kan tænkes brugt på forskellige måder på tværs af samfundsgrupper: dagligt fodtøj for
en mindre gruppe af velstående folk eller almindelige menneskers fine fodtøj (Koch 1990, 28). De
velhavende kunne have sko af gedeskind og tekstil, såsom silke, men til daglig uformel brug må vi
antage, at selv de noble gik med simplere sko af læder (Andersen 1977, 34; Egan 2005, 21).
Antagelsen underbygges af de kun få sko af gedeskind og tekstil, der er fundet arkæologisk, selvom
gode bevaringsforhold er til stede, ligesom de trods alt fåtallige fine sko, der er indsamlet til
museernes samlinger, er langt fra repræsentativt for overklassens samlede forbrug. Ernfrid Jäfvert
bemærker endvidere, at det i samtiden blev observeret, at den franske konge Ludvig XV ofte bar en
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brun dragt med grove sko til både sommer og vinter, mens der ved det svenske hof på Gustav III´s
tid anvendtes store summer på en overflod af klæder og sko (Jäfvert 1938, 63). De meget forskellige
skikke inden for samme stand eksemplificerer, at det er aldeles vanskeligt, at kategorisere sko i over, middel- eller underklasse alene ud fra type. På tilsvarende vis forvirrer det i vores vante
fortolkningsramme, at Taylors studie af kjoler fra London i det sene 1700-tal viste, at velhavende
kvinder havde lappet og omsyet deres favoritkjoler af kærlighed til dem, og ikke af nød (Taylor 2004,
62).
Det er nemlig ikke kun hvad man køber, men også hvordan man konsumerer moden, som kan
placere os i et socialt hierarki. Ofte undres vi over hvorfor vi finder intakte sko i
affaldsdeponeringerne. Hvorfor kassere en ting af stor værdi, som endnu ikke har mistet sine
funktionelle egenskaber? Tolkningen er ofte, at de må være tabte og er endt som affald ved et
ærgerligt tilfælde. Men de kan også være bevidst kasseret som led i iøjnefaldende forbrug, fordi
ejeren i forvejen havde i overflod, fordi skoen var blevet umoderne eller den kan stamme fra et
menneske, der var dødelig syg eller forbandet, og genbruget bremset af symbolske årsager (Wilson
1992, 26; Sylvester, Chambers & Owen-Crocker 2014, 139).
For størstedelen af de arkæologiske sko er meget brugte og genstandsbiografien kan være
kompleks, og vi ved sjældent med sikkerhed, om det er den samme person, der har brugt den
enkelte sko fra ny til kassering eller om den har haft adskillige ejere. Et forsøg på at tegne et billede
af stand og status kompliceres yderligere af, at sko også blev givet som almisser, som valuta og løn
fra husholdets overhoved til tjenestefolket, som reelt betød, at modtageren ikke havde indflydelse
på, hvilke sko de bar (Styles 2007, 247ff). Alle skoene fundet fra 1600-tallets Rathfarnham Castle i
Irland var meget slidte trods slottets højbårne beboere, hvilket kan indikere, at skoene gik i arv fra
slottets ejere til tjenestefolk, før de blev kasseret (Nicholl 2016, 8). Til sammenligning er der ingen
reparerede eksemplarer blandt det fine 1300-talsfodtøj fra Boringholm (Koch 1990, 70), ligesom der
heller ikke er det fra middelalderens København. Dette formentlig især fordi holdbarheden af
skokonstruktionen var lav og mulighederne for reparation var små. For til gengæld viser 1600- og
1700-tallets fine fodtøj fra København udbredt reparationspraksis samt genbrug af og stor slitage
på sko af finere typer. Der var på det tidspunkt gode tekniske muligheder for genbrug af de
randsyede sko, og dermed også bedre mulighed i praksis for at udviske grænser mellem rig og fattig.
Det vil sige, at der i selve udviklingen af konstruktionsmetoden fra vendsyet til randsyet er ilagt en
betydelig større mulighed for at sko kan genanvendes og dermed cirkulere videre i samfundet end
tidligere. Der tegner sig derfor et billede, hvor ideologi og teknik, menneske og ting, er kædet
sammen.
Ovenstående mønster synes også at hænge sammen med analysen af de københavnske sko ud fra
typer. Ifølge Schia viste fund fra Oslo en markant øgning fra få typer i tidlig middelalder til et stort
typeudvalg i højmiddelalderen (Schia 1977a, 306), og skriftlige kilder (breve, bestillinger og skifter)
fra senere perioder viser, at velhavende havde forskellige skotyper til forskellige formål (Rublack
2010). I Hollandske undersøgelser har man sammenlignet middelalderbyers rigdom (ud fra skriftlige
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kilder) med de fundne sko, og i den velhavende by Dordrecht fandt man stor variation af skotyper,
mange med lave udskæringer og af gedeskind, hvoraf mange var dekorerede og som knap var slidt
(Goubitz, Driel-Murray & Groenman-van Waaterringe 2001, 12; Ceynowa & Trawicka 2016, 10ff).
Imidlertidigt viste den fattigere by Hertogenbosch mange slidte og reparerede sko af simple typer.
Hvis disse indikatorer kan overføres til København, så viser fundene, at skoene fra middelalderen
hørte til den beskedne kategori med få og simple typer, mens flere og mere prangende skotyper fik
plads fra 1500-tallets sidste halvdel og frem. Dette kan hænge sammen med Københavns udvikling
fra lille handelsplads til en betydningsfuld residensby, hvis demografiske sammensætning og
velstand ændrer sig perioden igennem.
I Geoff Egans undersøgelse af fodtøj fra udgravningerne ved Soutwark i London viser en samling
fodtøj fra 1450-1700, at de er relativt upåvirkede af de mere ekstreme former og moder og at
dekorationen er beskeden trods det, at byen ikke hørte til de fattige (Egan 2005). Skoenes udseende
kan derfor både være forbundet med rigdom og dens display, men også omhandle moral og
mådehold i et samfund trods rigdom. Fodtøjets prangende signaler siger måske mere konkret noget
om et samfunds behov for at vise sin rigdom. Fra dette perspektiv, tyder det på, for Københavns
vedkommende, at der med tiden var et øget behov for at vise den velstand. Dette kan hænge
sammen med et tilsvarende og sideløbende spor, hvor byen København udbygges og udsmykkes
med store prestigebyggerier, der skulle være en Nordens centrum værdig.149 Ideologierne bag den
bevægelse kom til udtryk i både arkitektur, byplanlægning - og sko.
11.2.2 Dekoration
”The ordinary shoe is a piece of solid footwear that prevents the foot from being affected by the
hard objects on which is treads” skrev den franske skomager Garsault i 1767 og fremhæver
hverdagsskoens praktiske egenskaber (Garsault 1767 i oversættelse af Saguto 2009, 60). Gennem
tiden er en af mest foretrukne måder at vise status på via klædedragt, er ved at bære noget, der er
markant upraktisk af natur. Noget der umuligt kan bæres eller vedligeholdes af mennesker, der er
involveret i praktisk, fysisk arbejde eller er i kontakt med snavs og søle (Semmelhack 2008, 17;
Semmelhack 2009, 90). Eksempelvis for middelalderen var en lav sko med sidesnøret
lukkeanordning, let og elegant, men også sart og udsat i sin konstruktion forbundet med højere
status i modsætning til en ankelstøvle med frontlukning, der er hverdagsfodtøj og især kobles til
almindelige folks fodtøj (Koch 1990, 98, 114; Mikhaila & Malcom-Davies 2006, 33; Swann 2010, 17).
Der er en ide om, at en velvalgt sko af god, holdbar kvalitet også er indikator for bærerens moral,
mens modsætningen er kendetegnet ved ikke at være tilpasset de fysiske omstændigheder og er
svære at gå i, opfattes som repræsenterende bærerens eget upraktiske væsen, der kan
sammenkædes med høj status (Sampson 2016, 129).

149

Til eksempel lader Christian IV bygge: Rosenborg, Børsen, Rundetårn og Trinitatis Kirke og Skt. Annæ Rotunda,
anlægger Christianshavn og Nykøbenhavn og moderniserer og udvider befæstningen omkring København.
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Sko er igennem historien blevet fremstillet af fine tekstiler pyntet med broderier, dyrebare spænder,
sløjfer og rosetter. Dens umiddelbare flamboyance kunne overgå skoens praktiske brug, og man kan
ud fra et rationelt synspunkt umiddelbart undre sig over, hvorfor sko skulle dekoreres, når de sidder
på det mest upraktiske sted på kroppen, i forhold til dets direkte kontakt til jord og smuds. Men
sandsynligvis netop derfor.
I arkæologisk sammenhæng er dekorerede sko ofte betragtet som tegn på rigdom og høj status (Fig.
167) (Hansen 2015, 86). I Gitte Hansens undersøgelse af sko fra det tidlig middelalderlige Norge
demonstrerer hun, at silke tilsyneladende var almindelig på sko i urbane kontekster trods det at
silke traditionelt betragtes som eksklusiv tråd og forbindes med eliten, hvilket kan hænge sammen
med adgangen til og kvaliteten af materialet og at luksus kan være mere udbredt end blot eliten
(Hansen 2015, 86). Der kan derfor ikke konsekvent sættes lighedstegn mellem dekoration og
overklasse. For mellemklassen ville dekorationen være mere nedtonet, såsom de mønstre i læderets
overflade, der ikke gik væsentligt ud over skoens holdbarhed (Fig. 168) (Egan 2005, 21).

Fig. 167 I øverste venstre hjørne ses 1700-talsdamesko af tyndt skind beklædt med tekstil og silkebroderier, fra
udgravningen på Esplanaden 50. Typen vil ud fra dets sarte og kostelige materiale samt form vurderes til at være
fremstillet til en overklassekvinde. Øverst til højre viser overlæderet en 1600-talstøffel også broderier med silketråd
men her syet direkte på let kraftigt læder, fra København, tilhører Nationalmuseet. Nederste række er to af de få
eksempler på sko med bevaret tekstil på overlæderet. Tekstilet på overlæderet til venstre har været rødt. De blev
fundet på Rådhuspladsudgravningen i 1600-talskontekst. De kunne være eksempler på finere hverdagssko. Fotos:
Vivi Lena Andersen
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Fig. 168 Tre eksempler på dekoration på overlæder med henholdsvis punslede hjerter og snitmønstre. Sko til
venstre og midt fra omkring 1600 fra udgravningen på Gammel Strand og sko til højre fra KBM 2225. Se ogsp Fig.
113. Fotos: Vivi Lena Andersen

Der er dog typer af dekoration i fundene fra København, som i høj grad sætter pynt over praktik,
såsom gennembrudte mønstre i læderet (Fig. 169). Christian I bar under sit besøg i Italien i 1474
støvler med gennembrudt mønster (Jäfvert 1938, 24), hvilket knytter typen til overklassen, ligesom
det ses i resten af 1300- og 1400-tallets Europa (Goubitz, van Driel-Murray & Groenman-van
Waateringe 2001, 170f; Swann 2001a, 79f; Grew & de Neergaard 2006, 82). Dekoration i form af
huller og gennemgående slidser, der ses i vidt omfang i 1500 og første halvdel af 1600-tallet, kan i
praksis være udtryk for iøjnefaldende forbrug, fordi det dekorerede overlæder ikke kunne
genanvendes, men udelukkende måtte kasseres efter endt brug samt havde kort levetid (Fig. 170).

Fig. 169 Til venstre: Overlæder fra sko med perforeret dekoration formentlig fra 1400-tallet, fundet ved
udgravningen på Gammel Strand, FO219478. Til højre: Samme type sko fra Københavns Museums samling. Som det
fremgår af billedet til venstre, så er skoen gået i stykker netop ved de skrøbeligste områder af dekorationen, hvilket
har forkortet skoens holdbarhed væsentligt. Fotos: Mia Toftdal og Vivi Lena Andersen, Københavns Museum
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Fig. 170 Overlæder fra sko med perforeret dekoration fra 1500-tallets første halvdel fra København. Tilhører
Nationalmuseet. Ligesom ved den foregående Fig. 169, så er skoene gået i stykker ved de skrøbeligste områder af
dekorationen. Fotos: Vivi Lena Andersen

Selve måden læderet er anvendt på kan også være en dekoration i sig selv. Som berørt i Del III
Funktion og klima, så er størstedelen af de fundne sko fra 1600-tallets København fremstillet med
kødsiden af skindet udad. Narvsiden er let skinnende, mens kødsiden er mat og fløjlsblød (Harris
2014a, 46), og man har især i 1600-tallet benyttet sig af læderets egen kontrastrige struktur, hvor
den på det tidspunkt moderne høje pløs kunne foldes ned over vristen og afsløre narvsidens glatte
og skindene overflade som modspil til ruskindsoverfladen (Fig. 171). 1600-tallets ruskindssko var
hovedsageligt holdt i sort og brune nuancer, men de lyse udgaver har været ekstra sarte og
vanskelige at vedligeholde. Der må derfor i selve materialeanvendelsen ligge et ønsket signal om
dekadence og overskud, idet man bevidst tilsidesatte den ellers kendte fremstillingsmåde, hvor
skindets mest hårdføre side, narvsiden, vendte udad. Derved synes at tegne sig et mønster, hvor
æstetik gik forud for praktik.

Fig. 171 Intakt sko fra udgravningen på Rådhuspladsen med overlæder og bagstykke i skind med kødsiden udad,
hvorfor den foldede pløs giver kontrast med sin glatte og skinnende struktur fra narvsiden til det øvrige matte,
ruskinds- og fløjslignende ydre. Foto: Mia Toftdal, Københavns Museum
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Den type dekoration, der indtil nu er nævnt, er den synlige dekoration, men der er også den mere
skjulte dekoration. Der forekom flere sko fra 1600- og 1700-tallet, hvor undersiden af sålen er
dekoreret, ligesom nutidens sko kan have et praktisk men også dekorativt skridmønster under
ydersålen, som sætter spor i fugtigt jord eller vådt spor på et tørt underlag. Dekorationen i de
københavnske sko er snittet så overfladisk i læderet, at det ikke har haft synderlig effekt mod skrid,
og må hovedsagelig opfattes som pynt. I samme kategori ser vi dekorationen på hælsædet af tøflers
og læderpatiners bindsål eller forsål, som kun var synlig, når skoen var taget af eller i det flygtige
øjeblik, når bæreren løftede sin fod og skoens hæl faldt ned mod underlaget og afslørede mønsteret,
inden hælen igen dækkede mønsteret (Fig. 172). Fænomenet ses på de københavnske sko gennem
både 1500-, 1600- og 1700-tallet og har ingen praktiske fordele. Måske var dette en subtil og diskret
måde at tilføre hverdagsskoene noget pynteligt i en tid, hvor luksusforordningerne og religiøse
formaninger harcelerede mod overdreven og iøjnefaldende flamboyance.

Fig. 172 Eksempler på den skjulte dekoration på tøfler fra henholdsvis 1700-tallet (øverst) og 1500-tallet (nederst),
som kun var synlig, når skoene ikke var på eller kun i det korte øjeblik, hvor skoens hælende faldt ned mod
underlaget, mens fodens hæl var løftet under gang. Fotos: Vivi Lena Andersen

Kan man se på skoene, hvornår kjoler blev længere/kortere ud fra niveauer i skoenes
dekorationspraksis? Ifølge June Swann kan man tro, at der kun blev lagt lidt energi at bære
interessante og dekorative sko, når disse var dækket af lange kjoler (Swann 2001a, 8). Men generelt
gjorde det modsatte sig gældende. Det skjulte og det der kun kunne anes i glimt, når skørtet blev
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løftet under gang var fascinerende. At fødder blev skjult af klædedragten gjorde dem til et sensuelt
og begærligt område af kroppen.
I 1700-tallet ændrede kvindedragten sig fra begyndelsen af århundredet, hvor kjolerne blev kortere.
Ud fra billedmaterialet er der eksempler på kjoler fra især midten og slutningen af 1700-tallet, der
ikke er gulvlange, men går til anklen (Fig. 173). Dermed blev dameskoen mere fremtrædende. Oftest
ses de kortere kjoler på især fremstillinger af tjenestepiger, hvor den vel har en praktisk årsag. Når
hænderne er fulde kan de ikke også hive op i skørter (Laver 2002, 133ff). Der synes ikke at være
nogen sammenhæng mellem pynt på sko og kjolens længde. Om kjolen dækkede skoene eller
afslørede dem gjorde tilsyneladende ingen forskel. Kunne man anskaffe sig dekorative sko, så gjorde
man det.

Fig. 173 Gennem det meste af kunsthistoriens portrætter er kvinders fodtøj ofte skjult under skørt, som på maleriet
til venstre af et køkkeninteriør med læsende pige, malet af Jens Juel i 1764. Til højre har samme maler i 1779 malet
baronesse Matilda Guiguer de Prangins i sin park ved Lac Léman. Her ses hendes sko stikke frem under skørtet. Men
uanset om kjolen dækkede skoene eller ej, så påvirkede u-/synligheden ikke om skoen var dekoreret. Fotos:
Nationalmuseet

11.2.3 Farven rød
Farve på sko kunne også anvendes som statusmarkør, men farve er desværre sjældent bevaret på
de jordfundne sko (Swann 2001a, 51). Men de københavnske jordforhold viste sig at være så tilpas
gunstige, at 1600-tallets fascination af farven rød stadig var at spore på fodtøjet.
I løbet af vaskeprocessen af læderet fra Rådhuspladsen blev farven rød iagttaget på en hæl (Fig.
174). Den sad på en genbrugt og slidt sko, som ikke var imponerende i hverken type eller kvalitet,
og det korresponderer ikke med den ellers udbredte opfattelse af, at røde hæle skulle være
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aristokratiets kendemærke. Det viste sig ikke at være den eneste af sin slags. Mere præcist blev der
observeret 97 røde hæle og såler på både herre, dame- og børnesko fra udgravningen på
Rådhuspladsen, svarende til at 20 % af de fundne stakkede hæle oprindeligt har været røde.150

Fig. 174 En af de første registrerede sko fra Rådhuspladsen, hvor rester af rødt pigment blev observeret på hælen.
Det var oprindeligt en lukket sko, men bagstykket og pløsen er skåret bort, så den kunne genbruges som tøffel.
Foto: Rikke Caroline Carlsen © DR fra https://www.dr.dk/nyheder/kultur/kopivarer-her-er-1600-tallets-kopisko

De røde hæle blev fundet i den opfyldningsfase af voldgraven under Rådhuspladsen, som blev sløjfet
omkring 1670, og det vil sige de rødhælede sko herfra har en ret snæver datering til 1660´erne. Fra
Kongens Nytorv-udgravningen er der kun fundet to røde hæle, så selvom fundkonteksten
(voldgravsopfyld) er den samme, er der stor forskel på mængden. Dette er tilsyneladende ikke på
grund af bevaringsforholdene for den røde farve, men er relateret til tidspunkterne for aktiviteterne
på de forskellige lokaliteter, hvoraf sløjfningen af voldgraven ved Rådhuspladsen er
sammenfaldende med den særligt intensive brug af sko med røde hæle.
Også de gamle fund fra udgravningerne på Rådhuspladsen i 1940´erne blev genbesøgt på
magasinerne på Københavns Museum og Nationalmuseet, for registreringerne nævnte ikke
farveobservationer på disse fund. Det viste sig også vanskeligt at spore rød farve med det blotte øje.
Men ved hjælp af digitalmikroskop, hvor billedet forstørres 50-60 gange, var det muligt at se
mikroskopiske spor efter rød farve, selvom skoene var fundet for 75 år tidligere og med tiden havde
gennemgået forskellige konserveringsmæssige behandlinger (Fig. 175 og 176). Denne stikprøve og

150

548 hæle er registreret fra Rådhuspladsudgravningen. 483 af dem er stakkede hæle, mens 65 hæle hvor hælen er
af træ dækket af læder. Ingen af træhælene eller deres læderbeklædning havde spor af farve.
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metode viste, at det kan anbefales at gennemgå ældre samlinger for at opnå et bedre overblik over
tilstedeværelsen af farve på sko i hele samlingen og dermed bedre forstå tendenserne i materialet
såsom den lokale anvendelse og omfanget af sko med røde hæle og såler.

Fig. 175 Gamle udgravningsfund genbesøgt. Sko med svage spor af rød farve på hælene fundet ved udgravningerne
på Rådhuspladsen i 1940´erne. Se næste figur for mikroskopfotos af farvesporene. Skoen øverst og skoen til venstre
tilhører Københavns Museum og skoen til højre tilhører Nationalmuseet. Fotos: Vivi Lena Andersen

Fig. 176 Gamle udgravningsfund genbesøgt på magasin. Hæle med svage spor af rød farve fra udgravningerne på
Rådhuspladsen i 1940´erne. Farven kunne ikke/svagt ses med det blotte øje, men her er fotos taget med digital
mikroskopkamera med 50-60x forstørrelse. Fotos: Vivi Lena Andersen og Signe Lillebæk
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Røde hæle tilskrives i dragtlitteraturen ofte Solkongen Ludvig XIV af Frankrig (født 1638 og regerede
1643-1715) (Fig. 177). En antagelse, der er gentaget så tit, at den efterhånden er blevet sandhed
(Kelly & Schwabe 2002 (1929), 68; Frisch 2013, 41). Denne sejlivede fortælling kan skyldes
billedkunstens stærke indflydelse, og at det var forbeholdt især adelige at lade sig forevige i
kunsthistorien (Choklat 2013, 13; Frisch 2013, 41). Dertil kommer, at Ludvig XIV indførte en
luksusforordning omkring 1670, hvor sko med røde hæle blev begrænset til adelige at bære, som et
visuelt symbol på et politisk privilegium, der med de rette genealogiske kvalifikationer og
sofistikering demonstrerede deres høje status (Semmelhack 2008, 21; McNeil & Riello 2011, 103). I
Le Costume Francais i 1776 beskrives en mere heroisk forklaring. Tidens røde hæle blev forklaret
med, at røde hæle var markører for nobilitet og viste, at bæreren altid var parat til at knuse
fjenderne til blods ved deres fod (Mansel 2005, 15). Farven rød repræsenterer ild, liv, passion og
fertilitet, men den har også associationer til fare, krig og død (Cardon 2007, 137).151 Rød har en
unik, iboende ambivalens mellem kærlighed og krig, magi og religion, nobilitet og vulgaritet
(Davidson 2011, 273). Philip Mansel beskriver hofdragten som politisk instrument ”Monarchy was a
system relying on emotions and senses, as well as political and military might: the right dress was,
for many monarchs, indispensable to the functioning of their monarchy” (Mansel 2005, xiii).
Hofdragtens pragt var vigtig til at definere grænserne af hoffet og verden udenfor og pragt var
nødvendig for at opretholde den rang, man blev født med. Brugen af de røde hæle var forbundet
med et politisk magtskifte med enevældens indførsel i Frankrig i midten af 1600-tallet (Andersen
1977, 47; Mansel 2005, 15; Davidson 2011, 274; McNeil & Riello 2011, 102). Kongen gik fra at være
den første blandt ligemænd, en del af adelsstanden og afhængig af dennes støtte, til selvstændigt
at kunne udnytte og skabe nye magthierarkier (Frisch 2013, 41; Pedersen 2014, 20). Den gamle adel
så sig selv fjernet fra mange af de væsentlige embeder, der blev givet til nyslåede adelsmænd eller
borgerlige, og materielle værdier som tøj og sko fik stor betydning i den proces (Frisch 2013, 42).

151

Mange af de gamle farveplanter var også medicinske planter, og når planterne selv kunne helbrede, blev de farver,
som kunne udvindes af planterne også betragtet som havende helbredende egenskaber. Herunder farven rød. Ifølge
Andrew Bordes skrift A Dyetary of Helth fra 1542 anbefaltes, at man bar en rød vest eller jakke eller draperinger af
rødt stof fordi man troede, at farvens kraft kunne fjerne feber, mæslinger og mavesmerter (Mikhaila & MalcomDavies 2006, 40f).
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Fig. 177 Portrætter af Solkongen Ludvig XIV fra henholdsvis 1660´erne og 1701, der viser regentens foretrukne
fodtøj: sko med røde hæle. Fotos: Louis XIV Justus von Egmont, 1660´erne, Ambras Castle, Østrig og Louis XIV af
Hyacinthe Rigaud 1701

Frankrig var det største og mest magtfulde rige i Vesteuropa og med Ludvig XIV havde Frankrig også
det største hof i Europa (Mansel 2005, 8 Behringer 2011, 153; Petersen 2014, 21). Røde hæle blev
ladet med høj status, hvis appel gik over landegrænser. Fra slottet i Versaille spredte røde hæle sig
til de øvrige europæiske hoffer, der hver især lod sig portrættere med de røde hæle som et kongeligt
emblem (Mansel 2005, 15). I England var de røde hæle blevet båret siden starten af 1600-tallet,
men de vandt ikke indpas og blev latterliggjort på grund af det noget anstrengte forhold mellem
England og Frankrig (Boucher 2001, 265; Semmelhack 2016, 38). I København var situationen en
anden og de røde hæle opnåede ifølge de nye arkæologiske fund bred appel og popularitet her.
Men det er også væsentligt at understrege, at rødhælede sko eksisterede i København før Ludvig
XIV gjorde krav på deres eksklusivitet og også før han selv begyndte at bære dem. Ifølge de
arkæologiske fund blev sko med røde hæle allerede båret i København i første halvdel af 1600tallet.152 Eksempelvis viser fund fra udgravningen på Frederiksborggade, KBM 3999, sko, der har
haft røde hæle, og som kan dateres til før 1650 (Fig. 178). Men de mange røde hæle fundet ved
udgravningen af Rådhuspladsen synes at tage særlig karakter og bliver langt mere udbredte i eksakt
samme årrække som Ludvigs XIVs forordning og intensive brug og promovering af netop disse sko.
Udbredelsen er også tiden for enevældens indførelse, der kan have haft særlig betydning for brugen
af røde hæle – også i København. Luksusforordninger var ikke koordineret på tværs af de
europæiske riger (Volken 2014, 185), og brugen af rødhælede sko ses derfor også i ikke-

152

Ernfrid Jäfvert nævner herresko fra Livrustkammarens samling med røde, stakkede hæle fra omkring 1630´erne
(Jäfvert 1938, pl. 21).
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aristokratiske kredse i andre lande. Portrætmalerier fra tiden viser, at de sociale restriktioner for de
røde hæle ikke gjaldt udenfor Frankrig, og i de skandinaviske lande kan man ligeledes finde
afbildninger af borgerlige iført sko med røde hæle (Fig. 179, 180 og 181) (Swann 2001a, 126f).
Ligesom fundene fra udgravningerne i København afslører, at de røde hæles popularitet var meget
udbredt og ud fra deres genstandsbiografi formentlig fandtes på tværs af sociale klasser (Terkelsen
& Andersen 2016).

Fig. 178 Sko med svage spor af rød farve fra udgravningen på Frederiksborggade, KBM 3999. Skoen og laget, hvori
den er fundet dateres til før 1650, og er et af de ældste fund i København, hvor fænomenet er observeret
arkæologisk. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Fig. 179 Epitafium af Iver Nielsen, Nysted Kirke, fra 1663, der viser de foretrukne støvler med røde hæle og såler i
tiden efter enevældens indførelse. Foto: http://www.livinghistory.dk/

Fig. 180 Arvehyldningen foran Københavns Slot ved enevældens indførelse i 1660. Malet af Wolfgang Heimbach.
Københavnere portrætteret i festtøjet, nogle i sko med røde hæle. Foto: Rosenborg Slot
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Fig. 181 Billederne til venstre er eksempler på fine, bevarede sko fra Bata Shoe Museum, og her ses hvordan den
røde farve har taget sig ud, når den dækkede hæl og sålkant. Billedet til højre er en københavnsk sko, hvis hæl har
været rød, med kun sporadiske spor herefter, og en brun øvre. Bagstykker og overlæder i brune nuancer og sort
dannede kontrast til den iøjnefaldende røde hæl og sål. Fotos: Vivi Lena Andersen

I samarbejde med arkæologistuderende Signe Groot Terkelsen foretoges en slidsporsanalyse samt
reparationsobservationer af et udvalg af skoene, og de viste tydelig forskel på hæle med og uden
farve (Terkelsen 2014, 23; Terkelsen & Andersen 2016). Resultatet viste, at sko med røde hæle var
blevet repareret mere og oftere end sko uden den røde farve. Hele 19 ud af 25 hæle med rød farve
var blevet repareret gentagne gange mens der var kun otte ud af 20 hæle uden rød farve. Der var
også flere sko med end uden rød farve, som var blevet repareret med metalsøm. Metalsømmene
fandtes i 12 ud af 27 hæle med rød farve og i kun syv ud af 20 hæle uden rød farve (Terkelsen 2014,
15). Iagttagelserne fra denne undersøgelse blev senere understøttet ved gennemgangen af hele
samlingen af skofund fra Rådhuspladsen (Bilag 7). 94 af de stakkede hæle fra udgravningen på
Rådhuspladsen var repareret med metalsøm, heraf var 33 røde hæle. Over halvdelen af de
rødhælede sko blev i sidste ende repareret med denne hjemmegjorte reparationsmetode. Som det
blev nævnt i kapitel IV blev hver femte af alle de stakkede hæle fra Rådhuspladsen repareret ved
hjælp af metalsøm. Denne hjemmereparationsmetode var ikke blot alment udbredt, men var ifølge
ovennævnte tal særlig anvendt til at reparere sko med de røde hæle. Dette må indikere, at de røde
hæle ikke alene var værdsat, og at man gik langt for at reparere dem og få dem til at holde længst
muligt, men også at skoenes udbredelse formentlig strakte sig længere ned i klassesamfundet via
genbrug og reparation. Fra Rathfarnham Castle i Irland fremkom også sko med røde hæle, men
skoene derfra er af John Nicholl tolket som bevidst ødelagt inden kassering for at undgå genbrug af
husholdets sko udenfor slottet (Nicholl 2016, 8). Dette er interessant, ikke mindst fordi den
modsatte praksis gjorde sig gældende i København. Her ses skoene med de røde hæle brugt videst
og længst muligt.
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Hvis brugs- og reparationsfaktorerne kan anvendes som indikation på ejerens velstand, så har de
meget slidte og gentagent reparerede eksemplarer muligvis tilhørt mindre bemidlede borgere (Fig.
182). Det er også muligt, at de røde sko cirkulerede mere i samfundet og havde flere ejere i sin livstid
ved at blive ”arvet” fra top til bund i samfundet. Uanset hvem der bar skoene med røde hæle, så må
de mange reparationer ses som tegn på, at de røde sko var særligt skattet fodtøj, siden ejere gjorde
meget for at bevare netop disse så længe som muligt.

Fig. 182 Dametøffel med rød hæl. Tøflen er brugt så meget, at der er slidt huller i siderne og i snuden af
overlæderet. Fotos: Mia Toftdal, Københavns Museum

Det er også muligt, at den almene københavner havde let adgang til eller mulighed for selv at farve
skoen rød, og det er derfor, vi også ser den røde farve på simple sko, der ikke imponerer i kvalitet
og godt håndværk.153 Mange kender til den nutidige franske designer Christian Louboutins stiletter
med deres karakteriske røde hæle og såler, som han har haft patent på siden 1992 (Semmelhack
2008, 66; Milligan 2015; Semmelhack 2011, 245). Man kunne argumentere for, at ideen ikke er
original, når nu den også eksisterede flere århundreder tidligere, men der er forskel. Louboutins sko
har rød farve på hælbryst og underside af sål, mens de ældre versioner havde rød hælnakke og –
sider samt rød sål-/randkant. Det er således de modsatte sider, der er farvelagt i henholdsvis den
nutidige og gamle udgave, men uanset placering af farve, så medfører dens popularitet og
eksklusivitet, at der i dag er kvinder, som med rød lak på billige stiletter selv maler den ikoniske farve
på skoen, fordi de er forhindret i at erhverve den ægte vare (Fig. 183). Ud fra de fundne arkæologiske
eksemplarer er det muligt, at ejeren selv har kunnet tilføje den røde farve til skoene, hvis farven
kunne anskaffes til en rimelig pris. Dette krævede en undersøgelse af den farve, som sidder på de
fundne sko.

153

Eksempelvis ses den røde farve også på hæle, der er konstrueret af produktionsaffald (fraskær).
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Fig. 183 Til venstre Christian Louboutins ikoniske stiletter med røde såler og hælbryst og til højre den
hjemmegjorte, billige udgave, der skal ligne originalen. Foto: http://fashion.telegraph.co.uk/newsfeatures/TMG9389255/Cash-strapped-women-are-painting-their-shoe-soles-red-to-get-the-Louboutin-look-forless.html

For at finde frem til hvilke komponenter den røde farve på skoene består af, blev 14 hæle/såler med
synlig rød farve udvalgt til x-ray flourescence analyse (forkortet XRF) ved Bevaring & Naturvidenskab,
Nationalmuseet (Fig. 184) (Tauber 2014; Terkelsen 2014, 24). XRF analysen gør det muligt at spore
uorganiske pigmenter såvel som koncentrationen af det. Analysen viste, at alle hælene indeholdt
jern, såvel som små mængder kalcium og strontium. Kalcium og strontium stammer formentlig fra
jorden hvori skoene blev fundet. Jernet kan også stamme fra jorden eller fra de metalsøm, som
nogle af hælene er repareret med eller fra jernoxid, som er en billig farve at fremstille. Ti af hælene
indeholdt bly, som er en komponent i det røde pigment mønje (blymønje) (Fig. 185). Én sko
indeholdt, ulig de andre, også spor efter kviksølv, hvilket er en komponent i fremstillingen af
cinnober, som er et eksotisk og kosteligt rødt pigment (Lozier 2012, 129).154 Tilstedeværelsen af
både jernoxid, mønje og cinnober indikerer, at den røde farve på skoene fra Rådhuspladsen kom fra
mere en én type farve og i forskellige prisklasser.155

154

Det er også muligt, at blandingen af cinnober og mønje blev anvendt som metode til at få den dyre cinnober til at
holde længere og ikke falme (Spring & Grout 2002, 57).
155
XRF sporer kun de uorganiske farver, og det er ønsket, at midler kan rejses til test af de organiske. Eksempelvis var
den hjemlige krap ofte brugt til farvning af rød, fordi planten kunne kultiveres og tilgængeligheden var let og billig.
Den dyre insektfarve cochinelle anvendtes også i Europa fra begyndelsen af 1500-tallet, så der er potentiale for at
spore flere farvetyper (Reed 1972; 80; Cardon 2007 108; Semmelhack 2009, 80).
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Fig. 184 Eksempler på hæle med rød farve i forskellige nuancer fundet under udgravningen af
Rådhuspladsudgravningen i 2011/12. Skoen øverst er konserveret, og små striber af rød ses på hæl og sålkant.
Nederste række af fotos viser hæle fra samme udgravning før konservering. Fotos: Mia Toftdal, Københavns
Museum

Fig. 185 XRF analyse viste, at farven på denne hæl indeholder bly, som er komponent i det røde pigment mønje.
Foto: Signe Groot Terkelsen

Populariteten og udbredelsen af de røde hæle kan hænge sammen med de store politiske, sociale
og økonomiske omvæltninger i Danmark i den anden halvdel af 1600-tallet. København voksede i
indbyggertal såvel som fysisk størrelse og i 1660 blev Frederik III enevældig monark med opbakning
fra rige borgere og gejstlige. De adelige så deres magt og privilegier blive indskrænket, mens borgere
nu fik mulighed for at få indflydelse og økonomisk fremgang. Det gamle system, der var baseret på
fødte privilegier, var ved at bryde ned, mens mere almindelige borgere nu havde mulighed for at
stige i hierarkiet (Olden-Jørgensen 2011, 35).
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Luksusforordninger regulerede det, som Jan de Vries benævner gammel luksus, der gjorde det
muligt for det gamle aristokrati at vise sin rigdom og magt adskilt fra andres (de Vries 2008, 41). Den
nye luksus var tilgængeligt for flere mennesker, som kunne anvende den til at kommunikere nye og
mere dynamiske relationer og identiteter. I løbet af 1600-tallet dukkede den nye type luksus op i
Europas magtfulde urbane centre, hvor dyre luksusprodukter blev fremstillet i forskellige kvaliteter
og prisniveauer (de Vries 2003, 51f). Sko med røde hæle kan have været del af denne nye luksus, og
skoenes kvaliteter og biografier samt de forskellige typer af farve anvendt til hælene antyder, at
denne mode var tilgængelig for flere end de rigeste.
De røde hæle var således en del af hverdagsfodtøjet for mænd, kvinder og børn i København i 1600tallets midte, i en periode med omfattende politiske forandringer, hvor sociale identiteter blev
forhandlet i byens rum. Den massive popularitet varede forholdsvis kort, og brugen af røde hæle
fortsatte som især et aristokratisk statussymbol i kongelige og finere kredse og ses som en del af
salvingsdragten i Danmark til og med Christian VIII (konge 1839-1848) (Fig. 186) (Jäfvert 1938, 52;
Buck 1996, 182; Frisch 2013, 44).

Fig. 186 Frederik VI, 1808-1839, malet af Hans Hansen i 1824. Til dette standsmæssige portræt valgtes de
traditionsrige og aristokratiske røde hæle, mens de var gået af mode som hverdagsfodtøj. Efterfølgeren, Christian
VIII, blev den sidste danske konge, der bar røde hæle som del af salvingsdragten. Foto: Vivi Lena Andersen,
Københavns Museum
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11.3 Mand og kvinde – barn og voksen
Vores visuelle selvpromovering og iscenesættelse i klædedragten hvad angår køn og alder har
ændret sig tiden igennem. Den har både konstrueret og dekonstrueret køn. Herre og damesko fra
eksempelvis 1900-tallet er ofte tydelige at skelne fra hinanden i typer og dekorationen, ligesom
billedmateriale fra perioden hjælper til at sætte de forskellige typer i relation til køn. Går vi længere
tilbage i dragthistorien, så var der mere forskel på folk af forskellig stand end mellem mand og
kvinde og barn og voksen (Jäfvert 1938, 34; Dahl 2004, 3; Saguto 2009, 60; McNeil & Reillo 2011,
102; Hugget, Malcom-Davies & Mikhaila 2013, 55).
11.3.1 De små voksne
Børn blev klædt efter deres stand og placering i samfundet fremfor i dragt specifikt knyttet til deres
alder. Børn bar stort set en mindre version af voksenskoene, selvom det ikke var det mest fysiologisk
hensigtsmæssige (Swann 2001a, 11). Eksempelvis blev hælene på herresko i 1600-tallet meget høje
og dette gjaldt også for de ældre drenge ligesom pigesko i 1700-tallet fulgte den voksne kvindes
skoform, dog med lavere hæl og mere oval snude (Fig. 187) (Buck 1996, 98, 113).156 ”Our feet are
often distorted by ill-made shoes before we are a year old. (…) I can only hope that victims of fashion
may profit by my views, and that many fathers and mothers will be induced to avoid the infliction
of much torture upon their children” (Camper 1782, 32 i oversættelse i Dowie 1861, xxviii), skrev
Camper i 1782 og hyldede, på de linjer der fulgte efter, den barfodede gang.
Men at bære sko var et vigtigt signal uanset alder og kan have betydning for, hvornår man betragtes
som et rigtigt menneske. I så fald, så ændrede dette syn sig fra middelalderen og ind i moderne tid.
Børnefodtøj fra middelalderen udgør generelt en lille andel af samlingerne, formentlig fordi børn
har gået barfodede (Koch 1988, 74), mens børnesko fra tidlig moderne tid jævnligt findes i de
arkæologiske udgravninger. Hvis fundbilledet er retvisende med hensyn til repræsentativitet og
fordeling, kan det være et led i en ændret opfattelse af det at være barn og de beklædningsmæssige
normer, der hørte til barndommen. Dette mønster kan forstærke hypotesen om, at sko i stigende
grad blev symbolladet fremfor en kun fysisk nødvendighed.

156

Længdemæssigt er en sko på 24 cm i dag skellet mellem barne- og voksensko (svarende til str. 36) (Schia 1977a,
312). Mine tidligere studier af 1700-talssko fra København viste, at der ud fra typer, snudeform, brugsslitage og
lukkeanordninger var forskelle skoene imellem, der antydede at overgangen fra barn til voksensko dengang var på
omkring 22 cm, hvilket kan stemme overens med at højden var lavere for 1700-tallets mennesker end i dag (Andersen
2007, 105).
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Fig. 187 Meget højhælet barnesko fra 1600-tallet fundet ved udgravningen på Rådhuspladsen viser ejeren tilhørte
en stand, hvor barnet fulgte voksenverdens moder fremfor fodtøj, der var tilpasset alder og fysik. Foto: Vivi Lena
Andersen

At give et spædbarn sko på har også været en væsentlig udgift, og alene det at kunne økonomisk
formå at give sit barn sko på har været et stærkt statussignal til omverden og signal om overskud
(Fig. 188). Det er ikke rationelt at give et lille barn sko på, der ikke eller kun lige har lært at kravle,
og det var en stor udgift at give børn sko, på grund af de hurtigt voksende fødder samt slitage på
både sål og overlæder (jævnfør afsnit 9.2.1 omhandlende bare fødder). At normerne for hvornår og
hvor ofte børn fik sko på kan være skubbet frem af, at det med indførelsen af den randsyede teknik
i 1500-tallet og hæl på sko i 1600-tallet gav bedre mulighed for reparation og genbrug, så barnet nu
kunne vokse i skoene eller arve andres. Den tekniske udvikling gjorde det økonomisk muligt for flere
at give små børn sko på, men der kan også have været et klimatisk incitament jævnfør udviklingen
af den lille istid (se afsnit 9.2).
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Fig. 188 Barnesko fra midten af 1600-tallet med linjedekoration på overlæder og bagstykker samt dekorative huller
ved sidesømmene. De fine barnesko stod ikke tilbage for de voksnes, og pynt kom gerne over praktik, og var mere
koblet til stand end til alder. Fundet ved udgravningen på Frederiksborggade (KBM 3999). Foto: Vivi Lena Andersen

Børn blev fra fødslen svøbt, viklet ind i lag af lærredsstof fra skulder til tæer, hvilket var den typiske
dragt for spædbørn i middelalder såvel som i tidlig moderne tid (Dahl 2004, 7ff). Så længe barnet
var svøbt, var der ikke behov for sko. I 1600-tallet rådede engelske læger forældre til at svøbe deres
børn i mindst ni måneder, fordi man håbede på, at det kunne modvirke engelsk syge og de
dertilhørende bøjede ben (Dick 1989, 63ff). Anne Bucks undersøgelser af engelske skifter og
regnskaber fra 1500-tallet viser, at sko også blev givet til børn under 1 år, og flere af eksemplerne i
regnskaberne peger på, at børnene var omkring 9 måneder gamle, når de begyndte at bære med
sko (Buck 1996, 43, 73). Dette stemmer ganske godt overens med størrelserne på de arkæologisk
fundne sko (Fig. 189) (Harjula 2008, 154), og det er interessant fordi, det fortæller os, at børn fik sko
på, inden de lærte at gå. Den mindste barnesko i Københavns Museums samlinger er 9,5 cm lang og
har passet et barn på mellem 7-9 måneder (KBM 1259, X22), men de fleste af de helt små sko er 1010,5 cm lange. Her skal også nævnes fundet af en 1700-talsbarnesko fra Esplanaden 50, der har
overlæder i rødt gedeskind med dekadent høj pløs og spids snude (Fig. 190). Bindsålen var af filt, i
stedet for det ellers gængse læder, som har været blødt og lunt mod foden. Den kun 10 cm lange
sko er et fint eksempel på den interessante kombination af pragt og komfort, og ikke mindst
eksempel på iscenesættelse af barnet som led i display af rigdom.
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Fig. 189 Eksempler på skosåler fra børnesko fra henholdsvis 1500/1600-tallet og 1700-tallet, der måler kun 10 cm i
længden. Fra Københavns Museums samling. Fotos: Vivi Lena Andersen

Fig. 190 Lille 1700-talsbarnesko med sål af filt og overlæder af tyndt, rødt gedeskind. Formen med den spidse snude
og dekorative høje pløs er afspejling af voksenskoene. Fra Esplanaden 50. Foto: Vivi Lena Andersen
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11.3.2 Til herrer og damer – eller begge?
Da man under udgravninger i Herjolfnes på Grønland fandt dragter fra 1300-tallet kunne man først
afgøre, hvorvidt der var tale om mands- eller kvindedragter efter der var foretaget en
kønsbestemmelse af skeletterne (Liebgott 1998, 181). Selvom dragten senere i middelalderen og i
renæssancen blev tydeligere kønsopdelt, så forblev hverdagsskoene kønsneutrale (Buck 1996, 172;
Dahl 2004, 15ff; Swann 2010, 15).
Ud fra skriftlige kilders oplysninger har der tilsyneladende eksisteret forskellige skotyper til mænd
og kvinder i middelalderen, men dette lader sig ikke erkende i det arkæologiske materiale (Jäfvert
1937, 44; Schia 1977a, 313; Harjula 2008, 155).157 Ifølge Hanne Dahlerup Koch er der ingen forskel i
typer til henholdsvis mænd og kvinder ud fra middelalderfundene fra Boringholm og ifølge Goubitz,
van Driel-Murray og Groenman-van Waateringes undersøgelser, der dækker det middelalderlige
Nordvesteuropa, har alle typer af sko været tilgængelige i alle størrelser og samme dekoration
optræder til både børn og voksne (Koch 1990, 74; Goubitz, Driel-Murray og Groenman-van
Waateringe 2001, 11).
Ofte er længden på de fundne såler blevet anvendt af skoforskere til at vurdere, om skoen var en
herre- eller damesko (Schia 1977a, 311ff), men metoden er problematisk. Dette fordi, at 1) vi ikke
kan skelne mellem kvinder og unge mænd, som bruger samme størrelser. 2) Vi går ud fra, at skoen
har passet til foden, og at skotypen nøjagtig gengiver fodens form og størrelse, hvilket langtfra altid
var tilfældet. 3) Vi går også ud fra, at skoen er fremstillet til det enkelte menneske og ikke er
masseproducerede standardstørrelser. 4) Forskellen i skostørrelserne kan også hænge sammen
med forskelle i sommer- og vintersko og ikke kun herre- og damestørrelser (Schia 1977a, 313).158 5)
Forskere opmåler sål-/fodlængde forskelligt. Nogle måler hele sålen, mens andre måler den
formodede afgrænsning af foden, det vil sige med det yderste af snuden trukket fra. 6) Der er forskel
på skotypers sållængde af tekniske årsager,159 og det betyder, at det vanskeliggør at sammenligne
på tværs af tid og skiftende skomoder. For at kunne retfærdiggøre brugen af opmålingerne til
kønsdifferentiering bør der ske en ensretning af opmålingsmetoden, kalibrering af mål fra skotype
til skotype samt metode til at dokumentere fodaftryk i bindsålen.
Det kan nok være, at skotypen og det visuelle udtryk ser kønsneutralt ud i middelalderen og
renæssancen, men måske er kønsdifferentieringen kommet til udtryk i skoenes brug, bevægelse og
gang? Måden vi går på er socialt og kulturelt konstrueret og har ændret sig gennem tiden under
påvirkning af typen af klædedragt, sko, aktivitet, funktion, alder og køn (Evans 2013). Ganganalyser
fra moderne tid påpeger nogle klare grundlæggende mekaniske forskelle på, hvordan de to køn går
157

Der kan have været farveforskel på skoene, men i så fald er denne ikke bevaret og kan derfor ikke spores
arkæologisk.
158
Skoene kunne være stoppet med græs eller hår eller have mere rum for at bæreren bedre kunne holde på varmen
(se afsnit 9.2.2).
159 Kanten af sålen på en vendsyet sko er syet med vendsøm, og derfor går nogle millimeter af sålens kanter til
vendsyningen og ikke til foden. Det er ikke tilfældet for bindsålen på en randsyet sko, fordi den er syet ved hjælp af
spandesøm (Fig. 17, 18 og 20 i afsnit 7.1 & 7.2).
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(Murray, Kory & Sepic 1970; Thage 2013, 14ff). Kroppen er menneskets første og mest naturlige
instrument, men der er talrige måder at bruge den på, som ikke er ”naturlige” i den forstand, at de
også skulle være fælles, universelle og biologisk regelbundne. Verden over er der forskellige måder
at gå, løbe, svømme, marchere, kravle, grave, sove, bære og føde på, som er delvist tillært adfærd
(Mauss 2006 (1935), 77ff).
Forskellige gangarter har medført forskellige slidspor på skoene. Ser vi på skoene fra middelalderen
og forsøger at spore forskellige tendenser i slidspor efter gang, så er der to meget forskellige
slidsporsmønstre, som står tydeligt frem (Fig. 191). Det ene mønster har overvægten af slitagen
bagerst på hælen, mens det andet mønster især har slitage på fodballen. Dette er resultatet af to
forskellige måder at gå på, og er ikke relateret til specifikke foddefekter.160 Fra naturens side ville
det forventes, at man i de helt flade og tynde, ét-sålede sko ville ramme underlaget med forfoden
først, hvorfor størst slitage ville være at forvente der (Swann 2001a, 16). Eksperimenter har vist, at
når man bærer middelaldersko på naturligt terræn rammer foden underlaget på den forreste del af
foden, der absorberer stødet godt og er mest sensitiv, mens man med hæl på skoen sætter hælen i
underlaget først (Goubitz, van Driel-Murray & Gorenman-van Waateringe 2001, 77). 161 June Swann
har bemærket dette fænomen i billedkunsten, såsom på Botticelli's “Story of Nastagio degli Onesti”,
hvor der ses to rækker af tjenere, der tydeligt sætter forfoden først i underlaget på deres vej med
fade til herskabet, og på Bayeux-tapetet fra omkring 1070 ses mange af figurerne poseret på
forfoden under gang (Fig. 192) (Swann 2006a, 2). De danske kalkmalerier forekommer at illustrere
samme gangart, men fordi kvinders klædedragt så ofte dækker fødderne, er det vanskeligt at
foretage sammenligninger med mænds afbillede fødder (Fig. 193).
Middelalderens klædedragt til kvinder var gulvlang, det lange stof tungt, forholdsvist smalt og
dækkede fødderne og skoene. Denne klædedragt har påvirket kvindens gang og bevægelse. Det
formodes, at gangen må have været præget af små spark for at undgå at træde i kjolen.
Ortopædskomager Jan Dahlstrøm har vurderet, at slidmønsteret, hvor der er slidt hul bagerst på
sålen samt hælområdet på overdelens bagstykke, stammer fra en daskende eller spankulerende
gang med let tilbagelænet overkrop, hvor tæerne løftes højt.162 I de bevarede ikonografiske levn fra
middelalderen kan man se hvordan de to køns særegne kropsholdninger er betonet. Manden blev
ofte portrætteret med tilbagetrukne skuldre, fremadhvælvet brystkasse, indtrukken mave og
hovedet let tilbagekastet, mens kvinderne har hængeskuldre, fremskudt bug og hovedet let bukket
resulterende i en s-formet kropsholdning (Broby-Johansen 2000, 131). Kvindens kropsholdning samt
formodede gang baseret på klædedragten kan hypotetisk føre til slitagemønsteret, der er
160

Slitagen under forfoden kan også kobles til løb, da forfoden tager en stor del af sliddet, fordi kroppen er lænet frem
under løb. At bære stor vægt kan også medføre, at man går på hælene, mens det modsatte er tilfældet, når man
eksempelvis er ældre og krop og gang påvirkes (Camper 1782, 4 i oversættelse af Dowie 1861; Mauss 2006, 83).
161 Når vi færdes i glat føre, har vi trods normal gang med hæl i underlaget først, tendens til at mærke efter og søge
stabilitet og balance ved at sætte forfoden i først. Hælen, der er den mindst sensitive del af foden, kan ikke fornemme
dette lige så godt (Ellis 1899; Thage 2013, 155).
162
Personlig kommentar fra ortopædskomager Jan Dahlstrøm under møde på Sahva d. 17. februar 2016
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koncentreret bagerst på hælen. Hvis hypotesen holder stik, vil skoens slitagemønster (gangarten)
kunne bidrage til fortolkningen af kønsdifferentiering i fodtøj. Denne hypotese vil dog kræve meget
nærmere undersøgelser, og vil være interessant at have for øje ved fremtidige fodtøjsstudier.

Fig. 191 Københavnske middelalderskosåler med forskellige slidspor. Til venstre er med rød cirkel markeret
placeringen af slidspor, der er koncentreret midt på fodballen. På billedet til højre viser de røde cirkler et slidspor,
der især befinder sig bagerst på hælen. Dette viser to forskellige måde at gå på. Sålerne til venstre er fra
udgravningen på Gammel Strand og sålerne til højre er fra KBM 1213. Fotos: Vivi Lena Andersen
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Fig. 192 Øverst ses maleriet The Story of Nastagio degli Onesti af Sandro Botticelli fra 1483 og nedenfor udsnit af
Bayeux-tapetets fortælling om slaget ved Hastings i 1066. På begge sætter figurerne deres forfod i underlaget først.
Karakterisk for gang med flade sko, før hælen blev introduceret. Fotos: Botticelli's Story of Nastagio degli Onesti og
Tapisserie de la Reine Mathilde, Bayeux

Fig. 193 Kalkmalerier fra Jelstrup Kirke, fra 1580, der viser paradedeltagere med forfoden og ikke hæl i underlaget
under gang, hvilket er typisk at se i tidens ikonografi, hvor flade sko uden hæl bæres. Fotos:
http://www.livinghistory.dk/andet/Jelstrup%20kirke/Kalkmalerier/slides/IMG_3218.html
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Hvor skoene fra middelalderen og renæssancen er vanskelige at kønsdifferentiere, så er situationen
en anden fra 1600-tallets midte og frem. Fra den senere del af 1600-tallet udviklede dameskoen
spids og smal snude og høj og smal hæl, som var væsensforskellig fra herreskoen (Jäfvert 1938, 46;
Wilson 1974, 163; Wilson 1992, 121). Herrernes hæle var ligesom skosnuden kraftige, brede og
firkantede med et solidt og autoritært udtryk. De høje hæle og spidse skosnuder til kvinder gav
indtryk af en lille fod, som størstedelen af tiden gemte sig under skørtet. Ofte kunne kun den spidse
snude anes og indikerede en smal og petit fod (Jäfvert 1938, 64; Semmelhack 2008, 21ff).

Fig. 194 Herre- og damesko fra København fra henholdsvis sidste halvdel af 1600-tallet (øverst) og første halvdel af
1700-tallet (nederst). Bemærk den tydelige forskel på skoene til de to køn, hvor herreskoene er brede og kantede,
mens dameskoene er slanke og spidse. Sko i øverste venstre hjørne er fra Rådhuspladsen. Sko i øverste højre hjørne
tilhører Nationalmuseet. Sko i den nederste række er fra udgravningen på Esplanaden 50. Fotos: Vivi Lena Andersen

11.3.3 Lyden af kvinde – idealet om den lille fod
Synet er primær i den sanselige oplevelse af klædedragt, men også det sensoriske, lugt og lyd har
haft indflydelse på, hvordan dragt blev opfattet og signalerede (McDowell 1989, 29; Harris 2014a,
37). 163 Forskellige skotyper giver forskellige lyde og forskelligt lydniveau alt afhængig af den
overflade og det materiale, de betræder. For 1600-tallets vedkommende gør introduktionen af hæl
på skoene en forskel i den lyd fodtøjet gav. Den stakkede hæl af læder ville ikke larme så markant
på grund af læderets bløde og bøjelige struktur. Var hælen til gengæld af træ beklædt med læder,
så var lyden ved gang højere. Hvor både mænd og kvinder i 1600-tallet kunne bære hæle af træ, så
blev træhæle noget nær enerådende på hverdagssko til kvinder i 1700-tallet, mens stakkede hæle
163

Lyden af sporer af metal på støvler, kan klinge ved gang. Alene ved lyden signalerede man en særlig status. Dels på
grund af sporens materialeværdi, men især på grund af det at eje en hest og den funktion som følger med en spore:
ridning, som ikke var alle forundt.
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af læder var det foretrukne til herrernes sko. I 1700-tallet har lyden af damesko været væsentlig
anderledes end lyden af herresko. Ved mange af de fundne træhæle er læderhælflikkerne endda
slidt helt bort og ud fra de kraftige slitagespor på selve trækernen, er det tydeligt, at ejeren har
fortsat med at bruge skoen. Ved manglende vedligeholdelse har disse hæle larmet markant, når
træet mødte brostenene eller trægulvet. Tøfler blev ligeledes meget typiske for kvinder at bære i
1700-tallet og modsat den lukkede sko, som var kendetegnende for herrerne, har klaklyden
efterfulgt af en tøffen været en karakteristisk lyd for kvinders gang. Man har med andre ord kunne
høre, om det var en mand eller kvinde, der kom gående, og dermed var selv lyden med til at
understrege den forskel på herre- og damesko, som udviklede sig gennem 1600-tallet.
Forskellen mellem mænd og kvinders fodtøj afspejlede et større kulturelt skifte i klædedragt hen
mod slutningen af 1600-tallet. Denne store forskel på sko til mænd og kvinder forbindes traditionelt
med oplysningstidens ideologier (Semmelhack 2008, 23; Semmelhack 2016, 32ff). Oplysningstiden
promoverede ideen om, at mænd var rationelt tænkende og gjorde dem værdige til politisk
indflydelse, uddannelse, borgerskab og ejere af ejendom, mens kvinder anvendte klædedragten
som et instrument til magt og ære blandt de huslige sysler (Smith 2002, 234; Semmelhack 2006,
227; Semmelhack 2008, 5).
Det var også tiden for efterspørgsel på importerede varer fra Østen, hvor København blev et
centrum for viderehandel med varer fra Kina – især thé og porcelæn (Pedersen 2013, 10; Kristensen
2014, 151ff; Martens 2014, 160). Det at servere thé, kaffe og kakao, blev et socialt ritual med særlig
adfærd (Kaiser 2002, 173ff), men meget tyder på, at de kinesiske forbindelser påvirkede europæiske
kvinders fodtøj i en retning, hvor en lille fod blev idealet (Fig. 195).
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Fig. 195 Teselskab hos hertuginden. Frugter, porcelænsservice, thé, kaffe og papegøje. Varer fra fjerne egne fandt
vej til danske hjem, men på fødderne under skørterne gemte sig også inspiration fra Østen. Et ideal om små fødder
og sko. Maleri af Balthasar Denner, 1732. Foto: Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot

Værdien i en lille fod er tydelig i historien om Askepot af Charles Perrault, som udkom i det sene
1600-tal. I historien er Askepots ekstraordinære små fødder legemliggørelsen af hendes naturlige
ret til nobilitet og social elevation (Semmelhack 2008, 5). I Kina sås et voksende Askepot-kompleks
allerede siden 800-tallet, hvor mange variationer af den kendte historie findes på skrift (Ko 2001,
25). Den korte og smalle fod, var i folketroen kendetegnende for opstigning ad den sociale rangstige,
og i Kina var de såkaldte lotusfødder i over tusind år anset som attråværdige (Thomann 1985, 265;
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Rügheimer 2013, 20).164 For at opnå en lotusfod fik pigen som lille brækket de yderste tæer og med
bandage blev tæerne og foden bukket og snøret sammen. Det forkortede foden, og i den lille sko
synede foden endnu mindre (Fig. 196) (Ko 2001, 98). Kvinden fremstillede sine egne sko, så de var
en fremvisning af både håndarbejde, indsats og evner samt signalerede moral, dyd, disciplin og
beskedenhed (Ko 2001, 17). De små fødder gjorde en kvinde attraktiv, gav et bedre giftemål, og var
derfor en investering i pigens og familiens fremtidige lykke og sikring i hierarkiet (Ko 2001, 54ff;
Rügheimer 2013, 20). Ulig manden kunne kvinden skifte stand og status ved giftemål (Ko 2001, 61).
At små fødder var markør for højere stand var ikke begrænset til kvinder fra overklassen, og det er
interessant fordi dette ideal, ligesom 1600-tallets røde hæle (afsnit 11.2.2), åbnede op for
muligheden for at flytte sig opad i hierarkiet (McDowell 1989, 26). For også i den vestlige verden så
man statusmæssige fordele i de små fødder, og brugen af små sko blev udbredt i slutningen af 1600, 1700- og 1800-tallets Europa (Broby-Johansen 2000, 129; Ko 2001, 25; Riello & McNeil 2011, 5).

Fig. 196 Dameskoen til venstre er fra 1700-tallets København. Skoen til højre er en ”bound feet”-sko fra Kina. Foden
ovenover er en anatomisk afstøbning af en kinesisk kvindes fod fra 1874 og viser, hvordan hendes fod er formet til
at se lille og spids ud via brækkede tæer og bandage. Selvom den kinesiske lotusfod-praksis ikke fandt vej Europa,
så optog man idealet om den lille fod, som i Københavnsk kontekst blev oversat til for små, smalle og højhælede
sko – gerne af stof som de kinesiske sko. Sko til venstre tilhører Nationalmuseet. Sko og afstøbning til højre tilhører
Powerhouse Museum, Sydney. Fotos: Vivi Lena Andersen

De kinesiske lotusfødder havde afsmittende effekt på den europæiske skomode, som Camper
noterede sig i 1782: ”We bestow reasonable compassion upon the fate of the Chinese women, who
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Lotusfod-traditionen sluttede først i løbet af første halvdel af 1900-tallet (Ko 2001, 133).
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dislocate their feet in obedience to the dictates of a barbarous custom, and yet we ourselves have
submitted complacently for ages to tortures no less cruel. (…) Ladies, old and young, in the upper
walks of life, wear high and slender heels to their foot-gear; and to make the foot look smaller and
neater, these heels are carried as far forward under the instep as possible. Misled by ridiculous
vanity, our burgesses have also adopted this absurd fashion.” (Camper 1782, 2, 4 i oversættelse af
Dowie 1861). Hvor de kinesiske lotusfødder i gennemsnit var kun 14 cm lange, så gjorde de
europæiske brug af en trompe l´oleil-effekt, hvor kvinder bar for små højhælede sko med spids
snude (Ko 2001, 21). Hælen på damesko blev rykket længere og længere ind mod svangen, og det
fremkaldte en forsigtig, trippende gang (Gall 1971, 21). Disse højhælede, små sko skabte en hel ny
måde at bevæge sig på, som blev karakteristisk for kvinder – især de velhavende, for her kunne
skoene have ekstreme former, men hverdagsfodtøjet fundet i udgravningerne vidner om samme
forhold.
Slidsporet og fodaftryk på såler fra 1700-tallets København viser en tendens til, at især kvinder har
gået i for små og smalle sko (Fig. 197). Eksempelvis ses slidsporet fra fodens grundled placeret så
tæt på sålens spids, at det efterlader meget lidt plads til tæerne. Skønhedsidealet spiller en stor
rolle, og idealet var en lille fod (Camper 1782, 41; Nyström 1867, 14f; Thomann 1985, 261; David &
Semmelhack 2014, 12).

Fig. 197 Foto viser sål fra en damesko fra 1700-tallet fundet under udgravning af Esplanaden 50. Den har en meget,
smal spids snude. Den symmetriske sål har ændret fodens naturlige form og sammenpressede overlagte tæer samt
foddefekter fra længevarende brug var en konsekvens. Fotos: Vivi Lena Andersen

De små, fine, højhælede sko er ikke gået ubemærket hen i museernes samlinger men har i en lang
årrække haft dragtforskeres opmærksomhed.
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”De korset- og krinolineklædte damer på styltehæle må bevæge sig med yderste forsigtighed. De
går aldrig ud – lædersko forekommer ikke – og indendørs kan de kun flytte sig langsomt og
gravitetisk” (Broby-Johansen 2000 (1953), 165).
“Brocade, velvet, and tapestry shoes (…) have survived in so much greater numbers than leather
shoes that it must be assumed that the latter were exceptional for women” (McDowell 1989, 32).
”While men´s footwear tended toward functionality, women´s shoes became expressive of a female
environment increasingly considered to be a domestic, protected and private space (…) the public
street and outdoor space became sites of masculine prerogative (…). Women´s shoes had uppers
made of textiles – silk, satin, cloth or brocade – and their resistance to bad weather and dirty streets
was very limited” (McNeil & Riello 2011, 101, 110, 115).
Det er alle citater, der giver indtryk af, at kvinden var frataget fysisk mobilitet og var bundet til et liv
inden døre på baggrund af hendes fodtøjs sarte materialer. Billedet der tegnes, er baseret på et
empirisk grundlag, fra især europæiske modecentre som Paris og London, som mange dragt- og
skostudier beror på såsom: skifter og regnskaber fra velhavende familier, portrætmalerier og
bevarede sko fra overklassen. Selvom disse fylder mest i samlingerne og i den publicerede forskning,
så repræsenterer data et mindretal af datidens befolkning, som har haft væsentlig anderledes
forhold end det almindelige menneske. Det tyder på, at der generaliseres på vegne af et helt
samfund ud fra et kildemateriale, der kun omfatter overklassen. Dertil kommer problematikken
omkring repræsentativiteten af kønnene i museumssamlingerne. Kvinders fine sko har overlevet i
større antal formentlig på grund af den æstetiske værdi og kostbare materialer, men som for ejeren
selv også havde affektionsværdi (Buck 1996, 191; Pratt & Woolley 2008, 8). Formentlig derfor har
den opfattelse, som ovennævnte citater lægger op til, vundet så stor indpas - men den bør
nuanceres. De arkæologiske fund af damesko fra 1700-tallets København viser alle spor og slid fra
mødet med byens underlag, hvoraf flere kan have været fine fruer og frøkeners hverdagssko,
ligesom billedmateriale fra København illustrerer, at kvinder tog aktivt del i byens leben på torv og
gade (Fig. 198).
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Fig. 198 Maleri af det nuværende Gråbrødretorv i København malet i 1749 af Johannes Rach og Hand Heinrich
Eegberg. Lige så mange kvinder som mænd er afbilledet, og det er et gennemgående træk for denne genre af
bybilleder. Ud fra den danske billedkunst, såvel som det kendte fodtøj, er der ikke noget, der tyder på at kvinder
generelt kun var inden døre og ikke deltog i byens liv, sådan som en del dragt- og skolitteratur ofte har beskrevet
kvindens adfærd. Foto: Nationalmuseet

Sammenfatning Del V
De københavnske sko var præget af en fælleseuropæisk mode med mindre regionale forskelle
afhængige af klima, materialeressourcer, håndværkstraditioner og smag. Fodtøjet er ikke kopier af
de stærkeste udenlandske tendenser men er lokalt tilpassede. Det var heller ikke en direkte
adoption af den høje hæl fra det persiske område, men en langsom evolution hvor højde tilføjedes
under den bagerste del af skoen. Hælens udvikling er betinget af holdbarhedsmæssige hensyn men
også af at europæerne af politiske, sociale og handelsmæssige årsager, blev mere og mere
interesserede i de orientalske kulturer gennem 1500-tallet. De hullede, genbrugte og modificerede
sko taler for, at københavnerne foretrak nedslidte sko fremfor slet ingen. Hverdagsskoene lignede
de finere udgaver i udformningen, men materialerne var forskellige. Sko kunne anvendes til at
stræbe efter social komfort, og om muligt skifte plads i hierarkiet. Udviklingen fra vendsyet til
randsyet sko gav bedre mulighed for at sko kunne genanvendes og cirkulere i samfundet og slørede
grænsen mellem rig og fattig. De fundne sko fra middelalderen var beskedne med få og simple typer,
mens flere og mere prangende skotyper fik plads fra 1500-tallets sidste halvdel. Det forøgede behov
for at vise sin rigdom kan hænge sammen med Københavns udvikling til residensby, hvor byen
udbygges og udsmykkes med prestigebyggerier. På hverdagssko er dekorationen nedtonet - en
diskret måde at tilføje pynt i en tid, hvor luksusforordningerne og religiøse formaninger søgte at
dæmpe overdreven flamboyance. Farve på sko kunne også anvendes som statusmarkør. Røde hæle
tilskrives ofte Solkongen Ludvig XIV af Frankrig, som gjorde krav på deres eksklusivitet via en
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luksusforordning. I København viser materialet fra 1660´erne, at de røde hæle opnåede stor
popularitet på tværs af sociale klasser og anvendtes af både mænd, kvinder og børn. Enevældens
indførelse, hvor borgerstanden kunne opnå privilegier, har formentlig haft særlig betydning for
brugen af røde hæle i København.
Børn blev klædt efter deres placering i samfundet fremfor i dragt specifikt knyttet til deres alder og
nogle bar sko, før de kunne gå. Børnefodtøj fra middelalderen udgør en lille andel af samlingerne,
mens børnesko fra tidlig moderne tid forekommer hyppigere. Normerne for hvornår og hvor ofte
børn fik sko på kan være ændret af indførelsen af den randsyede teknik i 1500-tallet og hæl på sko
i 1600-tallet, fordi det gav bedre mulighed for reparation og genbrug. Den tekniske udvikling gjorde
det økonomisk muligt for flere at give børn sko på. I det arkæologiske materiale er der ingen forskel
i skotyper til mænd og kvinder i middelalderen. Kønsdifferentieringen kan være kommet til udtryk i
bærerens bevægelse og gang. På sko fra middelalderen kan spores to forskellige slidsporsmønstre,
henholdsvis bagerst på hælen og under fodballen. Kvindens kropsholdning i billedkunsten samt den
formodede gang baseret på klædedragten kan føre til slitagemønsteret, der er koncentreret bagerst
på hælen. Hvis hypotesen holder stik, vil skoens slitagemønster kunne bidrage til fortolkningen af
kønsdifferentiering i fodtøj.
Fra 1600-tallets midte udvikledes spids damesko med smal snude og høj og smal hæl, som var
væsensforskellig fra herreskoen, hvis hæl var ligesom skosnuden kraftig, bred og firkantet. Tøfler og
træhæle blev populære til kvinder, og man har kunnet høre, om det var en mand eller kvinde, der
kom gående. Den markante forskel på mænd og kvinders sko var præget af oplysningstidens
ideologier, og de kinesiske forbindelser påvirkede europæiske kvinders fodtøj i en retning, hvor en
lille fod blev idealet, og som markør for højere stand åbnede den op for mulighed for at flytte opad
i hierarkiet. Dette fod-ideal og repræsentationen af de fine damesko i museumssamlingerne har i
dragt- og skolitteratur givet anledning til at anskue kvinden med begrænset fysisk mobilitet og
bundet til et liv inden døre. Dette bør nuanceres.
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DEL VI KONKLUSION

”Over the very long term it is undoubtedly the case
that our human biology has evolved through is interaction
with things so that we have become dependent on things”.
Hodder 2011a, 165
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12. I et skoperspektiv – aspekterne mødes
Dette kapitel har til formål at opsummere, reflektere og perspektivere resultaterne af
undersøgelsen af de arkæologisk fundne sko fra København.

12.1 Sko fra 1300-1800 fra arkæologiske udgravninger i København
Det københavnske fodtøj fra 1300-1800, i form af 7.205 hele eller dele af arkæologisk fundne sko,
dannede her basisdata for et genstandsbiografisk studie af hvordan hverdagsfodtøj blev brugt og
udviklet set ud fra de funktionelle, håndværks- og modemæssige aspekter. Med behandlingen af
dette spørgsmål blev komparative skosamlinger, skriftlige kilder og billedkunst fra ind- og udland
inddraget, ligesom tværfaglige metoder og samarbejder blev bragt i anvendelse for at opnå et bredt
og nuanceret perspektiv på de københavnske sko. I tre analysekapitler blev aspekterne klima og
funktion, håndværk og handel samt mode og iscenesættelse behandlet. Herunder er de
overordnede resultater af disse analyser præsenteret samlet, for at understrege, at de er vævet
sammen, forbundne og gensidigt har påvirket og været afhængige af hinanden i fodtøjets
udviklingshistorie i København.
12.1.1 Mellem brosten, knyst, skolæst og mode
Sko blev formentlig opfundet for at beskytte mennesket mod klimaet og naturens farer og for at
sikre menneskets mobilitet, men sko fik en væsentlig rolle i forhold til social overlevelse og social
komfort i en visuel kommunikation med omverden, og hele tiden med afhængighed af det
materiale, netværk og den tekniske kunnen, der var til rådighed. Selvom det via akklimatisering var
muligt at gå barfodet en stor del af året, var der så store sociale konnotationer i at bære/ikke bære
sko, at sko blev foretrukket af mere end fysiske årsager. De mange fundne hullede, genbrugte og
modificerede sko sandsynliggør, at københavnerne foretrak nedslidte sko fremfor slet ingen.
Læder var et essentielt materiale for det københavnske hverdagsfodtøj, og den dengang meget
langvarige vegetabilske garvemetode krævede et stabilt samfund, for at kvaliteten af læderet kunne
sikres, og fundene antyder, at garveteknikken forbedredes med tiden. Selvom sko af ruskind i
europæisk kontekst blev betragtet som eksklusivt, blev ruskind gennem en længere årrække i 1600tallet anvendt på så godt som alle sko i København. Hvis ruskindet viser sig at have en narvside med
skader, så kan det betyde, at der ligger nogle materiale- og ressourcemæssige faktorer bag valget,
som kan skyldes klimaets negative påvirkning for kvægs levevilkår. Den upraktiske anvendelse af
ruskindssko kan også hænge sammen med mode og iscenesættelse, ligesom man på
hverdagsskoene ser diskrete mønstre i læderet som en måde at tilføje pynt i en tid, hvor
luksusforordninger og religiøse formaninger søgte at dæmpe overdreven flamboyance.
Den lille istid fra 1400-1850 var særlig hård i det skandinaviske område, og man værnede fødderne
mod kulde og regn og forholdt sig til glatte underlag ved at skabe afstand mellem foden og
underlaget ved hjælp af isbrodder, benskøjter, træ- og læderpatiner, såler af kork og træ og
vandafvisende randteknik samt foring af skoen med uldtekstil, pels, plantemateriale, bark og hår.
Skoens værn mod kulde var ikke synlig udefra, så vintersko afveg ikke i udseende fra de gængse
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skotyper. Selvom man altså ikke adapterede klimatilpassede skotyper fra de endnu koldere egne
mod nord, så var det heller ikke alle skotyper fra syd, som vandt indpas i København, selvom det var
sydpå, man fandt inspirationen til tidens sko. Eksempelvis blev den spanske og italienske, høje
chopinesko oversat efter lokale præferencer i Norden, hvorfor vi i København kun finder dem i
meget lavere udgaver, der minder om de her allerede kendte patiner. De københavnske sko var
præget af en fælleseuropæisk mode med mindre regionale forskelle afhængige af klima,
materialeressourcer, håndværkstraditioner og smag. Fodtøjet er ikke kopier af de stærkeste
udenlandske tendenser men er lokalt tilpassede. Der var heller ikke tale om en direkte adoption af
den høje hæl fra det persiske område, men om en langsom evolution hvor højde tilføjedes under
den bagerste del af skoen. Hælens udvikling er betinget af holdbarhedsmæssige hensyn men også
af at europæerne af politiske, sociale og handelsmæssige årsager, blev gradvist mere interesserede
i de orientalske kulturer gennem 1500-tallet.
Fra omkring 1500 blev byens sporadiske gadebelægning af småsten og grus suppleret med
brolægning. Selvom de Københavnske vendsyede middelalderskosåler bestod af ganske tykt læder,
så betød det nu hårdere underlag, at skoene blev hurtigere slidt. Introduktionen af den randsyede
teknik, flere lag såler og hæl betød, at sko nu kunne holde mellem seks måneder til et år eller mere
i stedet for kun mellem en til fire måneder. Den tekniske udvikling havde ikke kun betydning for
holdbarheden på sko. Den påvirkede også håndværket bag. Måden at fremstille sko på – fra det
simple til det komplekse – medførte en kontinuerlig specialisering af skomagerhåndværket. De
københavnske sko blev fremstillet inden for et lavssystem, der vægtede videreførelse af
håndværksfærdigheder gennem generationer i opdelte arbejdsprocesser i værkstedet. Den tekniske
udvikling fra vendsyet – til randsyet sko med hæl betød også, at genanvendelse af læder og
udnyttelse af produktionsaffald til reparationer blev lettere. Med hæl, flere lag såler og separat
overlæder og bagstykke blev fodtøjet mere modstandsdygtigt og lettere at reparere, modificere og
genbruge. Skoens biografi blev forlænget, og der opstod nye måder at anvende og interagere med
fodtøjet. Fra i middelalderen at være et produkt tilhørende én person, fra erhvervelse til kassation,
udviklede sko sig i tidlig moderne tid til at være et mere holdbart produkt, der via videresalg kunne
have flere ejere, i takt med, at skoen selv blev transformeret ved slitage, vedligehold og
modificering. Ændringen i brugen af fodtøjet og den større cirkulation af genbrugte sko skabte også
arbejde for skoflikkere.
Da man gik fra at producere vendsyet til randsyet fodtøj, gik man langsomt bort fra at fremstille sko
tilpasset venstre og højre fod til fordel for den symmetriske sko og læst. Skiftet begrundes ofte med
rationalisering af ressourcer fra skomagerens side, men det er også påvirket af forbrugerens
æstetiske idealer for skoen og foden. Resultatet var, at den unaturligt lige og symmetriske sko blev
den foretrukne form med fysiologiske problematikker til følge. Størstedelen af de vendsyede
middelaldersko viser slitagemønster fra normal gangafvikling og kun få tegn på fodlidelser og deformiteter. Det modsatte er tilfældet for de senere randsyede sko, som med høje hæle,
symmetrisk pasform og et lille fodideal forringede fodsundheden markant.
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Normerne for hvornår og hvor ofte børn fik sko på kan også være ændret af indførelsen af den
randsyede teknik og hæl på sko, fordi det gav bedre mulighed for reparation og genbrug.
Børnefodtøj fra middelalderen udgør en lille andel af samlingerne, mens børnesko fra tidlig
moderne tid forekommer hyppigere. Den tekniske udvikling gjorde det økonomisk muligt for flere
at give børn sko på, og nogle børn bar endda sko, før de kunne gå. Udviklingen fra vendsyet til
randsyet sko gav også bedre mulighed for at sko kunne genanvendes og cirkulere i samfundet og
har dermed sløret grænsen mellem rig og fattig.
Sko kunne anvendes til at stræbe efter social komfort og skifte plads i hierarkiet. Farve på sko var i
sig selv en statusmarkør, og de røde hæle på de københavnske sko fra 1660´erne viser, at de
opnåede stor popularitet hos både mænd, kvinder og børn på tværs af sociale klasser. Enevældens
indførelse, hvor borgerstanden kunne opnå store privilegier, samt det at Solkongen Ludvig XIV af
Frankrig samtidig gjorde krav på de røde hæles eksklusivitet via en luksusforordning, har formentlig
haft særlig betydning for den udbredte brug af røde hæle i København.
I det arkæologiske materiale er der ingen forskel i skotyper til mænd og kvinder i middelalderen og
renæssancen, men fra 1600-tallets midte blev herre- og damesko gradvist mere forskellige. Kraftig,
bred og firkantet hæl og skosnude til mænd og høj, smal hæl og spids skosnude til kvinder. Tøfler
og træhæle blev særligt populære til kvinder, så man har kunnet høre forskel på, om det var en
mand eller kvinde, der kom gående. Den markante forskel på mænd og kvinders sko var præget af
oplysningstidens idealer, og intensiveringen af de kinesiske handelsforbindelser påvirkede
europæiske kvinders fodtøj i en retning, hvor en lille fod blev idealet, og som markør for højere
stand åbnede den lille fod op for mulighed for at flytte opad i hierarkiet, ligesom de røde hæle.
Hverdagsskoene lignede de finere udgaver i udformningen, men materialerne og udførslen var
forskellige. Lavssystemet var bærer og viderefører af håndværkstraditioner, men sammen med
forbrugersidens præferencer og kravet til fodtøjets visuelle udtryk skabtes forandring og løbende
markedstilpasning. Også ufaglærte fuskere, frifolk og frimestre uden for lavet har påvirket
københavnernes fodtøj i form af store forskelle i udførsel og kvalitet – størstedelen var
standardvarer og færdigfremstillet fodtøj. Skomagernes centralisering af boderne i tilknytning til
lavshuset og fællesskabet var gunstige for handlen, men også praktisk når lavsbrødre skulle visitere
værksteder og kvalitetssikre lavsbrødrenes arbejde.
De fundne sko fra middelalderen var beskedne med få og simple typer, mens flere og mere
prangende skotyper fik plads fra 1500-tallets sidste halvdel. Det øgede behov for at vise rigdom kan
hænge sammen med, at Københavns udvikling fra middelalder og ind i tidlig moderne tid var en
periode, hvor byen gik fra at være en mindre bebyggelse og senere en beskeden handelsplads til at
blive det danske riges politiske, økonomiske og kulturelle centrum.
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12.2 Et komplekst net af afhængighed
Entanglement Theory dannede den teoretiske ramme for studiet, som favner den komplekse
relation mellem menneske og ting i et udviklingsperspektiv. Selvom de tre hovedaspekter ved dette
studie var tildelt hvert sit kapitel, så viste disse kapitler, at aspekterne er vanskelige at holde adskilt,
og derfor heller ikke bør være det i forhold til, hvordan vi forstår fodtøjets udviklingshistorie.
Aspekterne er entangled, viklet ind i hinanden i et spind. De er hinandens præmisser.
Et eksempel på kompleksiteten er hælens udviklingshistorie. Der er i dag flere udbredte, men ofte
særskilte forklaringer såsom: Hælen blev del af fodtøjet 1), så skoen ikke blev beskidt af at gå i affald
og søle på gaden, 2) som erstatning for de udgående patiner og plateausko, 3) så foden sad bedre
fast i stigbøjlen, ligesom hos Persiens ryttere, 4) på grund af holdbarheden som en udvikling fra det
at reparere den bagerste del af skoen med læderlapper på grund af slid, 5) som mode-, magt- og
statussymbol, 6) med det formål at gøre fysisk lave mennesker højere. Bag hver af disse forklaringer
finder vi dygtige forskere, som i deres virke kontinuerligt redegør og argumenterer for, hvorfor den
respektive forklaring er den korrekte. Men hælens indførelse i eksempelvis nordisk, sydeuropæisk
og asiatisk skomode har ikke samme forklaring, og indenfor det enkelte samfund vil der være talrige
forklaringer i relation til både dens praktiske egenskaber og symbolske betydninger, hvis særlige
kombination har betydning for tidspunktet for appropriationen. Årsagerne har haft forskellig
vægtning og betydning, men de er forbundne og uadskillelige. Vi kan ikke forklare hælens
udviklingshistorie fyldestgørende via kun ét aspekt.
Det er et komplekst net af både store og små ting, der har påvirket og er blevet påvirket af fodtøjets
udvikling, og vi kan ikke direkte overføre globale, internationale, nationale og regionale
udviklingsforløb til det enkelte lokalsamfund. Så selvom de københavnske sko har et
fælleseuropæisk træk, så har de deres eget udviklingsforløb, betydning og for-/brugsmønster. Det
er grundlæggende få aspekter af sko, som har en universel og almengyldig karakter.
I forhold til langtidsperspektivet og afhængighedsforholdet mellem menneske og ting i
Entanglement Theory, så har fodtøj ændret menneskets biologi på den måde, at menneskets fødder
er blevet smallere, svagere og mere dysfunktionelle i skobærende kulturer af skoens fysiske
påvirkning, men vi er også gjort afhængige af brugen af sko, fordi vores samfund både er fysisk
indrettet og normmæssigt struktureret efter at sko kun vanskeligt kan vælges fra og kun med store
fysiologiske og sociale konsekvenser til følge for den enkelte, ligesom vi er forpligtet til og afhængige
af vedligeholdelse og nye køb, hvad Hodder kalder Path Dependency. Selvom datidens lærde
observerede og fremhævede problemet i, at skomoden resulterede i dårligere fodsundhed, så blev
skomoden ikke ændret og problemet ikke løst, trods konkrete forslag til forbedringer, fordi flertallet
kollektivt støttede hinanden i at et andet aspekt af normsættende og identitetsmæssig karakter
vægtede mere. Afhængigheden af den sociale komfort og iscenesættelsens store betydning
bevirkede, at den fysiske komfort blev nedprioriteret.
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12.2.1 Den uendelige biografi
Skoen er i løbet af hver eneste fase af sin biografi afhængig af andre ting. Forud for selve
fremstillingen af sko kommer relationen til og afhængigheden af et væld af materialer og processer
såsom: træ til hæle og pløkker, hud fra kvæg, vand og bark til garvning, hør til tråd og jern til hammer
og syl. Den enkelte sko kunne også vise en kompleks biografi, hvor den cirkulerede på tværs af
sociale enheder og klasser i løbet af forskellige faser, hvor den indgik i nye relationer og betydninger.
Skoens biografi fortsætter i hænderne på kuratorer og konservatorer - ikke som det hverdagsobjekt
den var engang, men i dens nye kategori som museumsgenstand. Hverdagssko blev skabt til brug
og er ilagt et naturligt forfald. Alligevel søger vi at modarbejde forfaldet ved hjælp af konservering,
afstøvning, rehydrering og stabilisering. Skoen magasineres eller udstilles i en montre, på en
piedestal i øjenhøjde, som et hovedvidne til forsvundne tider, hvorigennem vi forsøger at forstå
den. Men man får ikke indtryk af skoene som del af et hele, i sølet på et brolagt stræde. Som del af
en krop, en fod, en klædedragt, en scene, en tid, en mission, del af samlet budskab og
iscenesættelse. Som skoene står der rene, alene, fastlåste og ubevægelige bag glas kan vi glemme,
at de var skabt til at være i bevægelse i jordhøjde. At præsentere dem statisk i en montre går imod
det, de blev skabt til og brugt som, og derved bliver fodtøjet, måske mere end mange andre
genstandstyper, behandlet og præsenteret kunstigt og fjernt fra sin kontekst. Dette forhold kan også
sætte sine aftryk i skoforskningen, hvor sko ikke så sjældent betragtes som et kunstværk – og ikke
mere end det. Jeg ønsker et holistisk perspektiv for skoforskningen, hvor skoenes udviklingshistorier
og biografier bliver bragt i spil i deres kontekst, så deres fysiske, håndgribelige og stoflige egenskaber
kommer til sin ret. Under besøg på museumsmagasiner ved Bata Shoe Museum, Royal Ontario
Museum, Powerhouse Museum og Pitt Rivers Museum er jeg blevet forbløffet over tyngden på
chopine af træ, letheden af sko med ellers tykke korksåler, den ubegribelige lille størrelse på en
lotussko, den overvældende store størrelse på en 1600-talsridestøvle, larmen fra en persisk sko med
jernring i bunden af hælen eller ruskindets fløjlsbløde overflade. Det er meningsfuldt og lærerigt at
mærke og løfte de faktiske genstande folk tog på eller var i berøring med, når vi forsøger at forstå
datidens præferencer og valg.

12.3 Næste skridt – mod nye veje
Sproget farver de data, vi indsamler og registrerer og har dermed påvirkning på de fortolkninger,
der drages fra de kvantitative observationer. Det er væsentligt at samarbejde omkring en
udarbejdelse af en dansk terminologisk ensretning indenfor fodtøj, ligesom det vil være en fordel at
publicere en håndbog med anbefalinger til udgravning, håndtering og registrering af sko som et
arbejdsredskab til arkæologer og registratorer ved danske museer - i lighed med den guide, som
Center for Tekstilforskning har udarbejdet for tekstilområdet.
Nye fund er ved afslutningen af denne afhandling kommet for dagen, som en gummisko fra 1900tallet og herrelædersko fra 1800-tallet på Gammel Strand. De har skubbet dateringen for
Københavns Museums skosamling, der nu ikke længere kan begrænse sig til 1700-tallets slutning,
ligesom nye fund fra Gammel Strand kunne stamme fra 1200-tallet. Det københavnske fodtøjs
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historie kan dermed videreudvikles og indbefatte endnu flere århundreder. Da stikprøver har vist,
at der er nyt at observere og registrere i de sko i samlingen, som er indsamlet for mange år tilbage,
så vil en systematisk gennemgang af samlingen kunne bidrage med nye informationer om sko fra
København.
En grundlæggende anke ved den udbredte registreringspraksis er, at fundne genstande
kategoriseres efter dets primære materiale, hvortil der til hvert materiale er tilknyttet en specialist.
Dette skyldes opbevarings- og konserveringshensyn, men kategorisering betyder, at en
genstandstype som sko, der kan bestå af både læder, tekstil, metal, træ og kork splittes op blandt
flere specialister, der hver især registrerer de fundne fragmenter og udarbejder særskilte
fundrapporter og analyser. Det vil sige, at man med materiale fra meget store udgravninger let
mister overblikket over fodtøjet som en samlet fundgruppe, og det vanskeliggør arbejdet med at
skabe et helhedsbillede. Man bør derfor sikre udveksling af data mellem specialisterne. På samme
måde er det også gavnligt at etablere konkrete forskningssamarbejder mellem forskellige
discipliner. Multidisciplinær forskning bevæger sig ud over det konventionelle samarbejde ved at
integrere data, metoder, perspektiver og begreber fra flere discipliner for at fremme bredere
forståelse og indsigt. Og med discipliner menes ikke kun de akademiske. Eksempelvis har
samarbejder med skomagere har haft stor betydning for nærværende studie. Da det ikke længere
muligt at uddanne sig til skomager i Danmark, vil der være god ræson i at dokumentere
skomagerhåndværket, inden det helt forsvinder. For at forstå hvordan en sko fremstilles, er det en
stor fordel at være med i værkstedet og på nært hold observere, hvordan en sko bliver til i praksis.
Mange delelementer, bevægelser og de enkelte valg i fremstillingsprocessen samt brugen af
kroppen bliver ikke beskrevet i lærebøger, fordi de ligger så implicit i skomagerens arbejdsgange,
der er videreført fra mester til lærling. Der er processer, der er så rutineret for skomageren og så
kropsligt automatiseret, at denne selv end ikke bemærker det. For at undgå at fundamental viden
om dette håndværksfag går tabt, burde en visuel dokumentation af de gamle arbejdsprocesser
sættes i værk, enten i form af videooptagelse eller motion capture. En sådan dokumentation vil
være til gavn for både studier af fortidens sko og for nutidens skodesignere, der tegner fremtidens
fodtøj.
Endnu en vej frem er at koble flere genstandstyper til studiet og iagttage hvilke forskelle og ligheder,
der er i brugen, samt hvilke andre håndværk og aspekter af byens historie, der med fordel kan
tilføjes fodtøjets udvikling. Andre igangværende eller netop afsluttede forskningsprojekter fra og
om København, der omhandler skeletmateriale, tekstil, porcelæn, byens begyndelse og havnens
betydning som port til omverden vil alle blive styrket af at blive kædet sammen.

12.4 Ved vejs ende – kilde og konsekvens
Fodtøjets og klædedragtens udvikling i Danmark viser, at sko og dragt påvirker hinanden i både
form, materiale, dekoration og farve. Det understreger, at når fodtøj studeres isoleret fra
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klædedragten, vil vigtige betragtninger angående motiverne for forandring blive overset. Både skoog dragtforskere bør inkludere hinandens forskningsobjekter og resultater.
Det er min oplevelse at en del litteratur om fodtøjets udviklingshistorie bliver forfattet eller fejlagtigt
læst og tolket som havende en geografisk bredere gyldighed end materialet faktisk kan bære. Vi skal
passe på med ikke at generalisere på tværs af byer og lande. Især modecentre som Paris og London,
hvor meget forskning er foretaget om og ud fra overklassens liv og levn, har tendens til at blive
ophav for almengyldige sandheder. Det er væsentligt, at fund og forskning udenfor modecentrene
også publiceres internationalt, så de lokale variationer bliver tydeligere.
Publikationer om historisk klædedragt er ofte baseret på billedkunsten. Der er en naturlig tendens
til at give billedlige referencer første position frem for eksempelvis skriftlige kilder og de fysiske levn.
Det er problematisk at fokusere ensporet på kunsten som kilde, idet portrætter er iscenesatte og
især viser elitens klædedragt, ligesom det er problematisk at så få historikere har beskæftiget sig
med hverdagsliv og samfundets laveste, trods det at de faktisk er repræsenteret i kilderne. Visse
sko, som er fundet gennem hele Europa i så stort et antal, at de må betragtes som meget almindelige
hverdagssko, er ikke nødvendigvis afbilledet i billedkunsten. Kvinders sko er ofte usynlige, fordi de
var skjult under gulvlange skørter, og dette forhold giver ikke ligelig indsigt i kønnenes fodtøj. Til
gengæld har overrepræsentationen af de fine damesko i museumssamlingerne givet anledning til
at anskue kvinden med begrænset fysisk mobilitet og til et liv inden døre. Dette bør og kan
nuanceres i litteraturen, når flere kilder supplerer historien. Uanset repræsentation er det stadigt
væsentligt, at vi prioriterer de fysiske sko, fordi de bidrager med et sanseligt og taktilt forståelseslag.
Her har arkæologien meget at bidrage med og en væsentlig opgave at løfte.
Ligesom de her undersøgte sko vil forandres med tiden, således vil også synet på dem ændres. Nye
fund vil komme til og ny forskning, nye perspektiver og metoder vil udfolde fodtøjets historie. Ved
at studere sko får vi ikke blot indsigt i fortiden, men vi får også et bedre grundlag til at reflektere
over vor egen tids fodtøjskultur, -praksis og -normer.
Opsummeret var hverdagsskoens brug og udvikling i København fra 1300-1800 præget af både
funktionelle, håndværks- og modemæssige aspekter i en konstant lokal appropriation og adaption
af udenlandske tendenser, såvel som præget af byens egen udvikling samt af det menneske, der bar
skoen og dennes øvrige klædedragt.
De overordnede tendenser, der tegner sig i materialet er, at skoene i løbet af de 500 år blev mere:
teknisk komplekse, specialiserede, holdbare, genbrugte, reparerede, pyntede, varierede i type og
kvalitet, regulerede, kønsdifferentierede, udbredte blandt børn og mere fysiologisk skadelige med
tiden.
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Fig. 199 Post-it med besked skrevet af en besøgende på Bata Shoe Museum, Toronto. Beskeden var sat på en væg
med hilsner til museet i forbindelse med dets 20 års fødselsdag. Foto: Vivi Lena Andersen
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