
ET FUND AF MIDDELALDERLIGE SKO OG 

LÆDERSAGER FRA SVENDBORG 

Af Aage Andersen. 

Ved Udgravninger rundt om i vore middelalderlige Købstæder 

dukker der ofte store Fund af gamle Lædersager frem. Saadanne 
Ting af Læder skulde synes. uhyre forgængelige over for Tidens 
Tand, men alligevel viser det sig ofte, at ikke blot Sager af Læder, 

men ogsaa Sager af Træ, Jern og Ben er forbløffende velbevarede 
straks efter Optagelsen af de metertykke Aflejringslag, der har dæk

ket dem. Det er imidlertid interessant et Øjeblik at se nærmere paa 
disse gamle, ophobede Lag, thi man vil hurtigt opdage, at deres 
Karakter er vidt forskellig, og at de omtalte Sagers Bevaringstilstand 

i høj Grad er afhængig af, i hvilke Lag de har ligget. 
Under Udgravningsarbejder i en middelalderlig By som Svend

borg er der netop af og til Lejlighed til at undersøge, hvorledes de 
gamle Lag, der dækker den oprindelige Moræneoverflade, er byg
get op, og hvoraf de bestaar. Først maa det bemærkes, at Aflej
ringslagenes Tykkelse i Svendborg er meget forskellige i de for
skellige Dele af Byen, saadan som det næsten altid er Tilfældet i en 
middelalderlig Købstad. Dette skyldes for en stor Del Tilstedeværel

sen af naturlige Højder og Sænkninger i Terrænet, før Bosættelsen 
satte ind, men ogsaa Bebyggelsens Vækst og Tæthed har medvirket 
til at bestemme Affaldslagenes Plads og Tykkelse i de forskellige 

Bydele. 
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Undertiden er Lagene forholdsvis tynde, hvad der fortrinsvis er 
Tilfældet i de højtbeliggende Dele af Svendborgs Bykærne. Det 
drejer sig da som oftest om et Muldlag med større eller mindre 
Iblanding af Murbrokker, Kalk, Grus og Sten, kort sagt et Fyldlag, 
hvor alle organiske Bestanddele og let forgængelige Sager af Træ 
og Læder er helt eller delvis formuldede, og hvor alle Jerngenstande 
er indkapslet i tykke Lag rødbrun Rust. Man behøver i Reglen ikke 
at grave mange Spadestik i et saadant Muldlag, før det gule, for
vitrede Moræneler lyser frem. 

Dette er dog ikke altid Tilfældet, thi ved Gravninger i Byens 
lavereliggende Dele, især Grundene omkring Klosterpladsen, Bro
gade, Korsgade samt den tilstødende Del af Møllergade viser det 
sig, at dette Muldlag blot dækker som et øverste Lag over dybere

liggende Aflejringer af en anden Karakter og ofte af en anselig 
Tykkelse. Muldlaget gaar nemlig over i fugtige, tørveagtige Lag af 
en fedtet, sortbrun Substans, og herunder støder man altid paa det 

uforvitrede Blaaler. Denne tørveagtige Masse tillader jeg mig at 
benævne med den svenske Betegnelse Kulturgytje l); undersøger 
man den nærmere, ser man, at den bestaar af haardt sammenpresset 
organisk Materiale i Form af Planterester, der ofte kun er omdannet 
i ringe Grad, samt af uorganisk Materiale i Form af Sand- eller 
Gruskorn. Men desuden indeholder Tørvernassen større eller mindre 
Mængder af Ting, som skyldes den menneskelige Kultur og Bebyg
gelse paa Stedet bl. a. Trækulstykker, Dyreknogler, Gødning, Læder
stumper, Hasselnøddeskaller, Potteskaar, Jern- og Træsager samt 
en Mængde andre Ting, som er bortkastet eller tabt af Menneskene 
i Tidens Løb. Men i Modsætning til Sagerne fra Muldjorden er disse 
Sager fra Tørvelaget eller Kulturgytjen aldeles fortræffelig beva
rede, hvad vi især kan takke Fugtigheden i Lagene for; thi det er 
ganske tydeligt, at Kulturgytjen er afsat under fugtige Forhold, 
eftersom der ligefrem har kunnet foregaa en Art Tørvedannelse. 

Det er ikke Meningen her at komme nærmere ind paa denne 
Kulturgytje, hvortil der forøvrigt knytter sig flere interessante 
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Spørgsmaal og Problemer, og naar den er omtalt i denne Indled
ning, er det ikke blot for at give et lille Indtryk af de Lag, der er 
Findestedet for de middelalderlige Lædersager og øvrige Genstande, 
men især fordi Dannelsen af Kulturgytjen, saa vidt det i Øjeblikket 
kan skønnes, er ophørt engang henimod Slutningen af Middelalde
ren. Fundene i Kulturgytjens øverste Lag samt i de overliggende 

Fyldlag synes nemlig at vise, at Kulturgytjen næppe har fortsat sin 
Vækst ret langt ind i 1400-Tallet. 

Hermed faar vi en omtrentlig nedre Tidsgrænse for de Sager, der 
ligger i Kulturgytjen, men den har dog kun Værdi, naar Lagene 
er uforstyrrede. Endelig maa man gøre sig klart, at en Gytjedan

nelse som den omtalte ogsaa kan foregaa i Brønde og lignende Ste
der, hvor en stadig Fugtighed er til Stede, men her gælder den 
nævnte Tidsgrænse naturligvis ikke. Den synes kun at gælde, hvor 
der er Tale om større gytjedækkede Omraader, fortrinsvis i de lavere
liggende Bydele. 

Under en Grundudgravning i Sommeren og Efteraaret 1949 til 
Svendborg Sygekasses nye Bygning ved Klosterpladsen 2) fremkom 
der en større Mængde gamle Lædersager og Lædersko, der for en 
stor Del stammede fra Middelalderen. Ved Udgravningen viste det 

sig, at den oprindelig jævnt skraanende Lerbanke, der strækker sig 
fra Byens Torv ned mod Klosterpladsen, i Tidens Løb var blevet 
dækket af metertykke Fyld- og Affaldslag, der naturligvis var af 
den største Tykkelse ved Bankens Fod, hvor Terrænet ogsaa skraa
nede stærkere. Her havde der netop dannet sig et tykt Lag Kultur
gytje, hvad der ogsaa var Tilfældet under Naboejendommene hen 
mod Klosterstræde. Gytjedannelsen var ikke blot foregaaet i en 
større og en mindre kedelformet Sænkning ved Bankens Fod, men 

ogsaa op ad dens Skraaning, hvor der ligeledes forekom mindre 
kedelformede Gruber med Kultur gytje. (Fig. l). Men Kulturgytjen 
et: efterhaanden rykket længere og længere op ad Bankens Skraa
ning, thi henover disse Gruber havde der dannet sig et ubrudt Lag 
af Kulturgytje, der strakte sig ud i eet med Gytjen ved Foden af 
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Fig. 1. De g•nnen11kaawe Kultflrgytjedtt7me1Ier Jet fra K/oJteopladJen op mod Kroyen Gaard • 
.Ma11 bemærker G111beme med dm /t~glige, Jorie Gytje, der /egn..- Jig Jkarpt paa Baggm11d af del 
lyJere Blaa/er' og !;geledeJ adJkUier Jig fra de øverJie, 11ogel lyJere Fyld/ag. Gytje~1 fortJætter opad 

Banken t;/ venJ/re paa Billede/. 

Banken. Stedet synes altsaa at have været gunstigt for Dannelsen 
af Gytjen, sikkert fordi Fugtighed har været til Stede i rigt Maal, 
maaske i Form af en Kilde, der kan være brudt frem her ved Foden 
af Bakken, maaske ogsaa fordi Regnvand naturligt vil strømme ned 
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og samle sig netop ved Bankens Fod. Et tydeligt Tegn paa Bankens 
Vandrigdom fik man endvidere i to træbyggede Brønde, der afdæk

kedes i Udgravningen. 
Det var efterhaanden meget anselige Mængder Lædersager, der 

dukkede frem af denne Gytje ved Klosterpladsen. Foruden de mange 
forskellige Dele af Sko fandtes der talrige Stykker af Kniv- og 
Dolkeskeder samt Stykker af Bælter og Seletøj og andre Læder

remme. Mens Fodtøjet og Skederne ofte laa klumpvis i Dynger paa 
bestemte Steder, forekom der spredt rundt i Lagene en Mængde 
Læderaffald i Form af smaa Strimler og Stumper. Om disse Skofund 
og Læderfund gælder desværre som næsten altid ved Fund fra 
saadanne Udgravninger, at nøjagtige Oplysninger om Funddybde 
og Fundforhold ikke foreligger. Næsten alle Fodtøjsresterne er op
samlet af Gytjen, efter at denne er blevet kørt bort for at finde 

Anvendelse som Fyld paa forskellige Steder og Pladser uden for 
Byen, hvor enkelte Sager undertiden først er fundet efter mere end 
et halvt Aars Forløb. Det er derfor ofte som iturevne og halvraadne 

Læderstykker og -stumper, presset ud af Facon og tilklinet af fed 
Gytje, at dette gamle Fodtøj kommer for Dagen. 

V ed nærmere Undersøgelse af de gamle Fodtøjsrester melder der 
sig straks nogle Spørgsmaal og Problemer: hvorledes kan Skoene 
inddeles i Typer, og kan man i denne Forbindelse rekonstruere Sko

enes oprindelige Udseende, saaledes som de saa ud, da deres Ejer
mand bar dem? Og er det muligt at fastslaa, hvor gammelt dette 
Fodtøj er? Disse Spørgsmaal skal i det følgende søges klarlagt, saa 

vidt det er muligt. 
Til Indledning vil det være praktisk at give nogle rent tekniske 

Oplysninger om Skoene og deres Udstyr. Disse er alle Saalesko, be
staaende af Overlæder og en tynd Saal. Overlæderet er undertiden 
helskaaret, men har ofte en lille Kile indføjet i Sammensyningen, 
der altid findes i Skoens ene Side, aldrig i Hælen; flere af Skoene 
har været forsynet med en saakaldt Bes, d. v. s. en tynd Læderstrim
mel af ca. en Centimeters Bredde, syet ind mellem Saalen og Over-
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Fig. 2a. Sno~esko med tilhorende Saal . r : 4· 

læderet for at tætne Skoen. Af andet Tilbehør forekommer der ofte 
en Hælkappe, et trekantet Læderstykke, fastsyet i Hælen for at stive 
Skoen af, endvidere Pløsen, den Læderlap, der paa mange Snøre
sko er fastsyet under Kanterne af Snøreslidsen over V risten. Derfor 

er denne Pløs ofte forsynet med et Par Huller, som Snørebaandene 
kunde gaa igennem. Skoene har ofte været kantet med Læderbaand 
omkring Fodaabningen, hvad Sømspor tydeligt viser . Intet saadant 
Kantbaand er dog bevaret paa Skoene fra Klosterpladsen. Endelig 
skal det bemærkes, at saa vidt det kan konstateres, er alle de fundne 
Sko vendsyet, d. v. s. syet med V rangsiden udad og derpaa krænget, 
saa at Læderets glatte Side kom til at vende udad. 

Fodtøjet fra Klosterpladsen lader sig inddele i to store Type
grupper: Lavsko og Højsko eller eventuelt Støvler. Lavskoene kan 
inddeles i Snøresko og Remmesko, inden for hvilke der igen kan 
skelnes mellem flere Slags 3). 

Idet jeg behandler Lavskoene først, skal jeg begynde med en meget 
enkel Snøresko med Snøreslidse midt på V risten og med to Snøre

huller over for hinanden paa hver Side af Slidsen. (Fig. 2 a og b). 
Tegningen gengiver dels et Tilskæringsmønster af det udbredte 
Overlæder, og i dette Tilfælde ogsaa af den bevarede Saal, dels en 
Tegning af Skoen, der ligesom de øvrige afbildede Sko er set fra 
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Fig. 2b. Overlædet·eii Tifikæring11nomter. L : 4· 

den Side, hvor den er sammensyet*). Snøringen af Sko af denne 
Type foregik ved Hjælp af et kløftet Snørebaand, hvis to Grene 
blev ført gennem Snørehullerne, medens det brede Hoved forhin

drede Baandet i at glide ud af disse. Dog har den afbildede Sko 
været forsynet med to enkelte Læderbaand med et bredere Parti i 
den ene Ende. Endelig har Skoen ogsaa været udstyret med Hæl
kappe, Pløs og Bes samt den lille typiske trekantede Kile i Luknin
gen. Naar alle nogenlunde bestemmelige Fragmenter medregnes, 
foreligger der i Snesevis af denne enkle Sko, og den turde saaledes 

have været Middelalderens almindeligste Skotype saavel for voksne 
som Børn. 

En anden mere ejendommelig Snøreskotype findes ogsaa blandt 
Fundene. Det er en Sko med Vristslidse og svag Nedskæring i Si
derne, hvor i den ene et nu tabt Kilestykke har været indføjet 
(Fig. 3). Det mest interessante ved denne Sko er dog den Maade, 

hvorpaa den har været snøret. Omkring Fodaabningen ved Hælen, 
i Siderne samt paa hver Side af Snøreslidsen er Skoen forsynet med 
Stropper eller Slidser, gennem hvilke en nu tabt Læderrem har løbet. 
Skoen lukkedes over V risten ved, at man trak i Enderne af denne 

·lE-) Tegningen af Skoens udbredte Overlæder er set fra Oversiden ligesom 
Saalen. Sømhullerne er skematisk angivet med følgende Signaturer: i Kanter 
mod Saal med aabne Cirkler eller Ovaler, i andre Kanter med Punkter eller 
Streger. Dette gælder ogsaa Overlæderet til den i det følgende omtalte Barne
støvle. 
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8 Aa. Andersen: Et Fund af middelalderlige Lædersager fra Svendborg 

Fig. 3· StroppeJko med Jaakaldt HudJkomo
ring tit halvvokJen Person. Snoretemmene 

nkonstt·ueret. 1 : 4· 

Fig. 4· Remme1ko, delvis oekomlt'lleret. r : 4· 

Rem, altsaa omtrent som man snører en Pengepose sammen. Denne 
Snøremaade betegnes sædvanligvis som Hudskosnøring, og paa dette 
Punkt er denne Skotype trods mange Uligheder beslægtet med den 
primitive Hudsko, paa hvilken Saal og Overlæder er lavet af eet 
Stykke Skind, men som netop lukkes paa denne specielle Snøre

maade.*) 
Den anden Gruppe af Lavskoene er de saakaldte Remmesko, af 

hvilke der dog kun foreligger en meget ufuldstændig Sko. Der er 
kun bevaret to Læderfragmenter, en forreste og en bageste Del af 
Overlæderet, der muligvis har hørt sammen (Fig. 4). Efter disse to 
Stykker at dømme synes Skoen at have haft en trekantet Udskæring 
over Vristen, hvor Lukningen ogsaa har fundet Sted ved Hjælp af 

to antagelig lige lange Remme, hvoraf dog kun den ene er delvis 
bevaret, idet den er skaaret i eet med Overlæderet. At der har sid
det en Rem i Skoens modsatte Side, fremgaar af, at Overlæderet 
ogsaa her er tilskaaret, saa at det danner Begyndelsen til en saadan 
Rem. Men hvorledes denne Lukning nærmere har været foretaget, 
med Knap, Spænde eller Snøring, lader sig desværre ikke afgøre. 

Den anden store Typegruppe inden for det middelalderlige Fod
tøj er de saakaldte høje Sko, hvortil maa henregnes de Sko, hvis 
Skaft paa begge Sider maaler omkring en halv Snes Centimeter 
eller derover. Efter Skaftets større eller mindre Højde vil man være 
tilbøjelig til at betegne dette Fodtøj som Støvler eller Halvstøvler. 

~- ) At finde et passende Navn paa denne Skotype er ikke let. Paa svensk 
betegnes den som Remsko, der imidlertid paa dansk dækker over en helt anden 
Sko. Jeg vilde derfor snarere foreslaa Stroppesko. 
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Fig. 5· Bojskaftet S11o.esko med tilhotende Saal. Det 
kloftede S1wrebaand er paa Tegllingen a11bragt saa

ledeJ, aJ Formen re.s. 1 : 4· 

Hermed betegnes dog ikke Støvler, hvor Skaftet sidder glat og 

stramt ved egen Hjælp ligesom paa vore Dages Støvler, hvilken 
Type kun forekommer meget sjældent i Middelalderen, men Støvler, 
hvis Skaft er aabent fortil (eventuelt i Siden), og som er lukket og 
holdt oppe ved Snøring eller Knapning paa forskellige Maader, 
som skal omtales i det følgende. 

Den første Støvletype, der skal omtales her, er egentlig kun en 
Snøresko af den først omtalte Skotype, men med forlænget Skaft, 
der har gaaet op omkring Anklen (Fig. 5). Ligesom den lave Snøre
sko har den over V risten en Slidse med to Snørehuller paa hver 

Side, hvor Lukningen er foregaaet ved Hjælp af det samme kløftede 
Snørebaand, hvorimod Skaftet ofte er 10-15 cm højt. Flere frag
mentariske Eksemplarer, undertiden af svært Læder, findes af denne 
saakaldte Højsko, der synes at have haft en ret almindelig Udbre
delse. 

Desværre findes der ikke i Fundene fra Klosterpladsen - som 
fra andre samtidige Fund - en Støvletype med 3-4 Snørehuller 
over hinanden paa hver Side af V ristslidsen. Den vilde da have dan-
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Fig. 6. S110t'estovle lit halvvoksen Person; del

vis 1ekonst1rte1et. z : 4· 

net en jævn Overgang til den næste Støvletype, der skal omtales. 
Denne har nemlig været snøret op over V risten og Skinnebenet, idet 
Skaftet er forsynet med en lang Række Snørehuller paa hver Side af 
Skaftaabningen. Kun et enkelt Skaft er bevaret, og det er derfor 
ikke muligt at rekonstruere hele Støvlen med fuld Nøjagtighed 
(Fig. 6). Under Snørehullerne har der været fastsyet Forstærkning i 
Form af en Læderstrimmel, og Skaftet har, som det er typisk for 
Middelalderfodtøj, været suppleret med flere trekantformede Kiler, 
hvoraf en lille ses indtegnet foroven. 

Den følgende Støvletype, der skal omtales, er bevaret i Form af 
et ufuldstændigt Overlæder, der har været suppleret med flere nu 
tabte Kiler. Men Støvlen lader sig ret nøjagtigt rekonstruere. For
uden Skaftslidsen findes der en lille Udskæring over Vristen. Snø
ringen af Støvlen er foregaaet ved Hjælp af to ca. 40 cm lange 
Læderremme, der har løbet i de Stropper, der er anbragt over hinan
den som vist paa Tegningen, Fig. 7. Remmene er holdt fast i højre 
og venstre Side af Støvlen ved Hjælp af et Par Knuder, der er siaaet 
i deres ene Ende, .inden de blev trukket rundt om Skaftet gennem 
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Fig. 7· Sltoppeslovle, viiinok af GedeJkind, 
til halt•voksen Person. 1 : 4. 

Stropperne, der har holdt dem paa Plads og forhindret dem i at 

glide op og ned. I Lighed med en allerede omtalt Snøresko, hvis 
Lukning er foregaaet paa tilsvarende Maade, kunde denne Støvle
type maaske kaldes en Stroppestøvle. 

Endnu en middelalderlig Støvletype skal omtales. Det er den saa

kaldte Knappestøvle, hvoraf der findes et Overlæder suppleret med 
en Kile (Fig. 8 a og b), samt et afrevet Skaft og nogle enkelte andre 
Fragmenter. Som det fremgaar af Tegningerne, er der paa hver Side 
af Skaftslidsen skaaret smaa Aabninger eller Snit i Læderet, og gen

nem Aabningerne i den ene Side er der trukket tynde Læderbaand, 
paa hvilke man har slaaet Knuder, der gjorde det ud for Knapper, 
medens Aabningerne paa den modsatte Side har gjort Tjeneste som 
Knaphuller. Knuderne er ofte blevet slaaet et Stykke inde paa Læ
derbaandene, hvis frie Ender har hængt og dasket som en Række 

Rottehaler. Naar dertil kommer, hvad der bl. a. fremgaar af det 
nævnte afrevne Skaft, at denne Slags Støvler ofte har været baaret 
med Skaftet hængende løst i Folder omkring Læggen, saa forstaar 
man bedst, hvor særpræget og forskelligartet det middelalderlige 
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Fig. Ba. Knappeslov/e til 3-4 Aars Barn. 
De rekonslmerede Læderknapper er for 
Tydelighedens Skyld tegnet fuldt op. I: 3· 

Fodtøj har været. Der foreligger dog kun enkelte ufuldstændige 

Knapper af den her omtalte Slags. 

Fig. Bb. Ovetlæde~ets Tilskætingsmonster. I: 4· 

Til sidst skal der omtales en lille speciel Støvle, der maa betegnes 
som en kombineret Knappe- og Stroppestøvle. Den er her afbildet 
fra den modsatte Side af Overlæderets Sammenføjning (Fig. 9). 
Desværre foreligger den kun som et ufuldstændigt Overlæder, men 
det fremgaar dog af Snittene langs Skaftslidsen, at den er blevet 

Fynske Årbøger 1953



Aa. Andersen: Et Ftmd af middelalderlige Lædersager fra Svendborg 13 

f;-;;~:~~~-- -- - ' 
_____ ... .ø- _ ... 

' . 

Fig. 9· Stot•le til 3-4 Allrs Barn. Luk-
11ingetz e,. foregaaet baade med Remme og 
Knapper; de sidste er tegne/ fuldt op. I : 3· 

lukket dels ved Hjælp af fem af de omtalte Læderknapper, men dels 
ogsaa ved Hjælp af Læderremme, der har løbet paa den allerede 
omtalte Maade i to Sæt Stropper over hinanden. Om en saadan kom
bineret Lukning kendes fra andre middelalderlige Skofund, kan ikke 

oplyses i Øjeblikket. 
Et Fællestræk for flere af de omtalte Støvler, især Knappestøv

lerne, synes det at være, at de hovedsagelig er lavet til Børn eller 

halvvoksne Mennesker, hvad der ogsaa bekræftes af Fund fra andre 
Steder. 

Til de mange forskellige Sko og Skodele fra Klosterpladsen knyt
ter der sig endnu en Række Enkeltheder, som det er værd at lægge 
Mærke til, bl. a. fordi de er typiske for det middelalderlige Fodtøj. 
Saalerne er i de fleste Tilfælde skaaret ud efter Fodens naturlige 
Form og med en jævn Afrunding i Taaen. Men der findes dog en
kelte Saaler med ret spids Snude og med stor Bredde under Fod
bladet, medens Saalen er uforholdsmæssig smal under V rist og Hæl. 
Især dette sidste Træk, Saalens stærke Afsmalnen i V rist og Hæl, 
synes at være ret karakteristisk for mange Sko, og det forklarer til

lige de sædvanlige Slidspor, der findes paa Overlæderet. Saalens 
smalle Form vil nemlig bevirke, at Foden træder Overlæderet ned i 
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Plan med Saalen ved begge Sider af denne. Derfor vil Slidsporene, 

foruden paa Saalen, netop findes paa den Bræmme af Overlæderet, 

der, i en vis Afstand fra Saalens Kant, trædes ned mod Jorden. Disse 

Slidspor paa Overlæderet er mest udprægede paa Sko med en saa
dan smal Saal, men forekommer i øvrigt paa de fleste middelalder

lige Sko, idet det bløde Overlæder efter nogen Tids Brug vil synke 

ned langs Saalens Kant og udsættes for Slid. Man maa derfor ikke 

tænke sig det middelalderlige Fodtøj baaret med stramt Overlæder. 

Det bløde Læder har netop siddet i Folder og Læg og bøjet sig 

efter Fodens Form, og de mange Snøreremme og Snørebaand og 

Læderknapper har været nødvendige for at holde Overlæderet 

nogenlunde oppe. 

Som ovenfor nævnt er enkelte Saaler tilskaaret med en temmelig 

spids Snude, der antyder et vist Modesnit, og blandt de mange Sko

fragmenter fra Udgravningen findes der da ogsaa nogle faa, af en 

ikke nærmere bestemmelig Skotype, med en lille Snude, der har stuk

ket knap et Par cm frem. Særlig almindelig har Fodtøj med en 

saadan fremstikkende Snude dog ikke været, og selv om meget spids

næsede Sko optræder særdeles ofte paa middelalderlige Billeder og 

Kalkmalerier, saa viser Fundene dog, at Sko af enkle og afrundede 

Former har været Borgernes daglige og sædvanlige Fodbeklædning. 

Foruden de omtalte Sko og Skodele har Udgravningen ved Klo

sterpladsen ogsaa ydet nogle andre Fund af Læder, som fortjener at 

omtales i denne Forbindelse. Blandt de talrige Læderstykker fand

tes ogsaa Rester af en Handske og en større V an te. Handsken har 

været dannet af to delvis symmetriske Stykker Læder, der er blevet 

skaaret ud i en Form omtrent som en Haand med udbredte Fingre, 

hvorefter de to Halvdele er syet sammen og suppleret med mindre 

Kiler, hvor det var nødvendigt. Lillefingeren er dog ikke dannet 

ved Sammensyning af de to Halvdele, men den er skaaret ud i eet 

med den ene Halvdel, og det er netop denne ene Handskehalvdel, 

der er bevaret. Den viser os, at Handsken har været skaaret af gan

ske tyndt og blødt Læder og formet til en lille og spinkel Haand. 
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Fig. 10. Delvil rekonJtrueret Tomme/vante. 

En stærk Modsætning hertil danner Resterne af en stor og grov 

Vante (Fig. 10), som ogsaa blev fremdraget sammen med Fodtøjet. 
Her er Tale om en saakaldt Tommelvante eller Bælgvante, der om
trent er skaaret ud af eet Stykke Læder, som er bukket om og syet 
sammen langs den ene Kant, men det har dog været nødvendigt at 

foretage en Øgning ved Haandleddet med en større nu tabt Kile. 
Tommelen har ligeledes været skaaret til for sig selv og været syet 
fast ved Kanten af den halvrunde Udskæring i Haandfladen, men 
den er desværre ogsaa gaaet tabt ved Fremgravningen. Vanten er 
sikkert ligesom Skoene syet med V rangsiden udad, hvoefter den er 
krænget. Vantens enkle Form og det tykke Læder, der paa Haand
fladen er ganske gennemhullet af Slid, viser tydeligt, at vi staar over 
for en Haandværkers grove Arbejdsvante. 
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Kulturgytjen ved Klosterpladsen rummede ogsaa en Mængde 
Stykker af Skeder fra Knive og Dolke, i alt op imod et halvt Hun

drede, flere af en ret anselig Længde, men ingen fuldstændig be
varede. Alle Skederne har været af samme enkle Type, fremstillet 

af et Stykke Læder, der er bleven afpasset efter Knivbladets Bredde 
og syet sammen, hvorefter Skeden er presset i Form, saaledes at 
Sammensyningen er kommet til at sidde midt ned ad Knivbladets 
ene Side og paa Skedens Bagside. Tilsyneladende var alle Skede
stykkerne uden Ornamenter, men ved et Tilfælde opdagedes der 
Spor af Ornamentik paa en temmelig medtaget Skede, der ellers var 
frasorteret som for ringe til at konservere. Nu blev den fastklinede 

Gytje forsigtigt fjernet, og det viste sig, at Skeden var ornamenteret 
paa begge Sider (Fig. lla og llb). Den har utvivlsomt tilhørt en 
svær, bredbladet Jagtkniv. Medens Bagsidens Ornamentik indskræn
ker sig til to Rækker korte Linier, der parvis er anbragt paa skraa 
ud for hinanden paa begge Sider af Sammensyningen, er Skedens 
Forside dækket af et mere kompliceret Ornament, der nu desværre 
er ret medtaget, men dog lader sig udrede. Langs begge Kanterne 
samt paa Midten er der presset dybe Liniefurer, der yderligere er 
markeret ved smaa Prikker paa Bunden af Furerne. Skedens For

side deles derved i to indrammede Halvdele, der begge er prydet 
med et Plantemotiv, hvis oprullede Rankespids og rudeformede 
Blad gentages fire Gange paa hver Halvdel og fremhæves gennem 
en Baggrund af tæt anbragte Prikker. Ornamentet er vistnok for 
Størstedelen trukket op ved Hjælp af et stumpt Redskab, der er 
presset ned mod Læderet, som forinden sikkert er blevet blødgjort, 
maaske ved at ligge nogen Tid i Vand. 

Med Hensyn til Skedens Datering, taler Forsidens Ornament nær
mest for at henføre Skeden til romansk Tid; men de skraa Streger, 
der er anbragt paa Bagsiden, forekommer blandt Fundene fra Lund 
netop mest paa de Skeder, der maa henføres til gotisk Tid. Disse 
Streger peger altsaa fremad i Tid, og Skeden lader sig maaske hen
føre til 1300-Tallet, selv om det ikke er muligt at tidfæste den helt 
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Fig. 1 I a-1 I b. Ornamenteret Læderske de, vistnok af enge hk Oprinde lie, 
til bredbladet Dolk eller jagtk11iv. Bagsidens takkede Kanter er opstaaet 

ved, al S')•traaden har snæret i Læderet. 2: 3· 
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nøjagtig. Af stor Interesse er det imidlertid, at de nærmeste Paral
leller til denne Skede træffer vi i en Række ornamenterede Skeder, 
der er fundet i Lund og Bergen, men som først og fremmest optræ
der i engelske Fund, især fra London. Navnlig Fundene fra Lund 
taler for, at vi staar over for engelsk Læderarbejde 4 ). Saaledes maa 
Skeden fra Svendborg ogsaa opfattes, og hvorledes den er havnet 
her, lader sig bedst forklare, naar man tager dens Tilstand i Betragt
ning. De skarpt afskaarne Kanter ved Skedens Munding fortæller, 
at den har været indfattet med et Mundblik, antagelig af Sølv eller 
Bronze, hvis Ornamentering næppe har staaet tilbage for Skedens. 
N aar dette Mundblik er blevet skaaret fra, er det sikkert, fordi 
Knivens Ejer har fundet Skeden udtjent og har ladet den udskifte 
hos en Haandværker i Byen. Berøvet sit Mundblik er Skeden blevet 
efterladt mellem de andre Bunker af udtjente Skeder, hvoraf flere 
bærer Spor af, at et lignende Mundblik er skaaret bort. De talrige 

Skeder i Fundet maa utvivlsomt betragtes som Affald fra et bestemt 
Værksted i Nærheden, hvor Knive og Dolke er blevet forsynet med 
nye Skeder. Desværre ved vi ikke med Sikkerhed, hvilken Gruppe 
af Middelalderens Haandværkere der har givet sig af med dette 

Arbejde. Men atter giver Fundene i Lund os et Fingerpeg, idet der 
her blandt Genstandene fra en bestemt Udgravning indgaar saavel 
talrige Sværd- og Dolkeskeder som adskillige løse Parerstænger til 
Sværd. 5) Disse stammer utvivlsomt fra en saakaldt Sværcifegers 
Værksted, og da denne Haandværkers Arbejde vistnok for en stor 
Del har bestaaet i at forsyne importerede Sværdklinger med Fæste 

samt at slibe og polere dem, ligger det nær at antage, at han ogsaa 
har haft som Opgave at fremstille Skeder til Sværd og Dolke. Gen
nem de skriftlige Kilder ved vi, at ogsaa i Svendborg har der i 
Middelalderen været Sværdfegere, som har drevet deres Haand
tering, idet de omkr. 1450 optræder sammen med Byens Guldsmede 
og Remsnidere i et Gilde viet til Johannes Døberen, og hvis Artikler 
bekræftes af Svendborgs Borgmester og Raad. 6 ) Endelig kan næv
nes, at da en Række af Byens Borgere i 1438 optræder som Vidner 
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paa Svendborg Byting, forekommer der blandt disse ogsaa en "Hans 
Sværdfegger" .7) 

Vender vi os til Spørgsmaalet om Dateringen af Fodtøjet og de 
øvrige Lædersager, giver Findestedet i Gytjen et vist Holdepunkt, 
hvorefter man, som allerede omtalt, kan formode, at Sagerne næppe 
er meget yngre end Begyndelsen af 1400-Tallet. Desværre er der 
kun fundet ganske faa og smaa Skaar af Lerkar og Stentøj sammen 
med Fodtøjet, og de lader sig ikke datere nærmere end 13-1400-
Tallet. De bedste Dateringsmuligheder forligger i et stort Skotøjs
og Læderfund fra Mosen omkring Middelalderborgen Boringholm 

ved Horsens samt i de talrige nogenlunde daterbare Skofund, der 
er fremdraget af Kulturgytjen i Lund. Især Boringholmfundet kan 
ret nøje tidsfæstes til 1300-Tallets anden Halvdel og kan efter Bor
gens Historie ikke være yngre end ca. 1410. Ved Sammenligning 

med disse store Fund fra Boringholm og Lund lader Fodtøjet fra 
Svendborg sig med ret stor Sikkerhed henføre til 1300-Tallet og 
snarere dets sidste end første Halvdel, saaledes at vi maaske ogsaa 
kommer lidt ind i 1400-Tallet. 

Inden vi forlader det middelalderlige Fodtøj, vil vi til sidst prøve 
at se, om de Oplysninger, Fodtøjet selv har givet os om Datidens 
Fodbeklædning, maaske kan belyse yderligere gennem skriftlige 
Kilder. Her fortjener enkelte Træk at drages frem. 

Som antydet er Saalerne under det middelalderlige Fodtøj i Reg
len ganske tynde, hvorfor Skoene gennemgaaende ikke har haft 
nogen lang Levetid. Middelalderborgerens Skoforbrug har derfor 
ogsaa været langt større end vi egentlig forestiller os. Især vel
havende Folk synes at have haft et større Antal Sko til deres Raadig

hed. Dette fremgaar bl. a. af en Fortegnelse fra 1340 over Kong 
Magnus Smeks Ejendele, hvoriblandt der opregnes 40 Par "luc
tasco" og 30 Par "uthugnæsco".8) Paa den sidstnævnte Slags Sko 
var Overlæderet udhugget eller udskaaret i et Mønster. 9 ) Lignende 
Tegn paa det store Skoforbrug finder vi endvidere i Ribebispen 

Eskilds Testamente fra 1409, hvor en af de gavnmilde Bestemmelser 
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taler om ikke mindre end 100 Par Sko ( centum paria calciamen to

rum) til de fattige, medens der i Ribekanniken Jonas Petris Testa
mente fra 1442 nævnes 10 Par Sko (X paria sotularium) til de 
fattige.10) Da der ikke er Tale om nogen Pengesummer afsat til Køb 
eller Betaling af Fodtøj, maa Bestemmelsen i Ribebispens Testa
mente vistnok tolkes saaledes, at de mange Sko virkelig har staaet 
i Bispens Hus, og Formodningen herom faar større Sandsynlighed 
for sig, hvis vi samtidig antager, at her for en Del er Tale om 
brugte Sko, der har tilhørt ikke alene Bispen, men maaske ogsaa 
hans Tjenestefolk. Men i øvrigt giver Testamenternes latinske Be

tegnelser paa Fodtøj os kun faa Holdepunkter for dettes Udseende. 
I de fleste Skonavne indgaar det latinske calx, Hæl, hvad der vist

nok skal betegne Sko, der gaar højt op i Hælen, altsaa snarere 
Halvstøv ler. 

Et tydeligt Indtryk af Datidens store Skoforbrug faar man end
videre, naar man efterser Posterne i de Regnskaber, der er bevaret 
vedrørende Hofholdningen hos Kong Hans' s Dronning, Christine, 
og som for Størstedelen stammer fra Begyndelsen af 1500-Tallet, 
da Dronning Christine ofte opholdt sig paa Slottene Næsbyboved 
ved Odense og Tranekær paa Langeland, idet disse var overladt 
hende til Underhold.11) Det fremgaar bl. a. af disse Regnskaber, 

at Dronningens Tjenestefolk har haft et meget anseeligt Forbrug 
af Sko, samt at en Del af den Løn, der udbetaltes dem, simpelthen 

betegnes som Skopenge, og disse figurerer ogsaa hyppigt i Regn
skaberne. Endvidere ses det, at fattige Folk betænkes ret ofte 

med Sko. 
Men ved siden af disse utvetydige T egn paa et stort Skoforbrug 

hos Konger, høje gejstlige Personer og deres Tjenestefolk, synes 
andre Kilder at tale for, at det har været Skik hos det jævne Borger
skab at færdes barbenet- i hvert Fald naar Aarstid og Sted indbød 
dertil. I flere af Haandværkerlavenes Skraaer og Artikler fra 1400-
Tallet12) findes der nemlig Forbud mod at gaa barbenet til Møde 
eller at følge sin Lavsbroder barbenet til Graven, og Overtrædelser 
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af Forbudet skal sones med en Pengebøde. Selv om "barbenet" 
maaske i første Række sigter til at færdes uden Langstrømper eller 
Hoser, der var Forløbere for vore Benklæder, tales der udtrykkeligt 

ogsaa om bare Fødder i den Form, Forbudet har hos Slagelse 
Smede 1469. Denne Skik søger Lavene imidlertid at sætte en Stopper 
for ved mere højtidelige Lejligheder, men det lader os samtidig 
formode, at mangen en Haandværker i sin daglige Dont næppe 
har gjort Brug af megen Fodbeklædning, undtagen maaske i Vinter

tiden. Naar Fodsaalen først var hærdet gennem Slid, betød det 
tyndsaalede Fodtøj alligevel ikke meget. 

Men selv om flere af Svendborgs Borgere i Middelalderen maaske 
ogsaa har haft for Vane at gaa barfodet, har i hvert Fald visse Dele 
af Borgerskabet- og vel især de velhavende- i vid Udstrækning 

gjort Brug af det Fodtøj, som Byens Skomagere fremstillede, og 
som rent haandværksmæssigt maa betegnes som fremragende. Det 
omtalte Skofund fra Svendborg giver os netop et vist Indtryk af 
nogle af de mere gængse Fodtøjstyper fra V aldernar Atterdags og 

Dronning Margrethes Tid, skønt flere kendte Skotyper ganske vist 
mangler. Dog vil fremtidige Fund fra Svendborgs Jord sikkert 
yderligere forøge vort Kendskab til denne - noget specielle -
Del af Middelalderens personlige Udstyr. 
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