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Det er snakk om fem sko. En 
gang i siste halvdel av 1100-

tallet var de blitt så utslitte at de 
havnet i bosshaugen på Bryggen i 
Bergen. Slik lå de krøllet og sam-
menklemt i jordlagene i 700 år. De 
ble funnet av arkeologer på 1950- og 
60-tallet og har inntil nylig ligget i 
Bergen Museums magasin for ar-
keologiske funn fra middelalderen. 
Etter behandling i museets konser-
veringslaboratorium har skoene nå 
fått sin gamle form igjen. De har 
fått en fremtid i utstillingssammen-
heng som prakteksemplarer av de-
korerte sko fra middelalderen.

Skoene skulle lånes ut til ut-
stilling i Bryggens Museum, hvor 
temaet var ”Bling” fra middelalde-
ren, og altså handlet om datidens 
pyntegjenstander, fine klær og sko. 
Men det var ikke mye ”bling” over 
de arkeologiske skoene. Egentlig var 
de temmelig stusslige å se på. Som 
forskningsobjekt for arkeologene 
fungerte de godt, og de ble tatt ut 
til utstilling fordi man med et trenet 
øye kunne se at de en gang hadde 
vært helt spesielle og staselige sko. 
Utfordringen var å få dem til å se 
staselige ut nå, også for folk som 
ikke har særlig fagkunnskap om sko 
eller er spesielt interesserte.

Sko fra bosshaugen
1950- og 60-tallet var på alle måter 
en pionérfase for norsk middelal-
derarkeologi. Under utgravningene 
på Bryggen samlet man for første 
gang på alle typer gjenstander som 
folk hadde brukt i sin hverdag i mid-
delalderen. Man samlet inn både 
fragmenter og hele gjenstander som 
i middelalderen var blitt kastet som 
boss. De svært gode bevaringsfor-
holdene i de fuktige og surstoffat-
tige kulturlagene under Bryggen 
betød at en fikk opp store mengder 
gjenstander av organisk materiale 
som tre, tekstiler og ikke minst lær. 

Dette er materiale som under mer 
normale forhold ”komposteres” 
og blir borte når det ligger i jor-
den. Den nye innsamlingsmetoden 
og de gode bevaringsforholdene ga 
middelalderarkeologien et helt nytt 
og fantastisk studiemateriale, som 
kunne fortelle om alminnelige folks 
hverdagsliv. Men det ga også store 
utfordringer på konserveringssiden. 
Man hadde nemlig ikke så mye er-
faring med hvordan en kunne be-
handle det organiske materialet slik 
at det kunne fortsette å ”overleve” 
når det var kommet opp av jorden. 

Fra studieobjekt til sko for folk
Gitte Hansen

”Husk å ta sko på!” roper vi når våren melder sin ankomst og ungene suser av gårde 
barbeint. På Middelaldersamlingen er det blitt plass til føtter i en håndfull sko som har 

ligget flatpakket i de siste 750 årene. 

  Slik så en av de ”flatpakkete” skoene ut før ny behandling (BRM 0/46216/3). Foto: Jo 
Willey
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Sko i ”kuvøse"
Når det gjelder lær, som skoene her 
er laget av, ble det i første omgang 
frosset ned i store fryselager, mens 
man prøvde seg frem med ulike me-
toder for konservering. To av våre 
fem sko ser ut til å være konservert i 
begynnelsen av den eksperimentelle 
fasen, fordi de er innsatt med et va-
selinliknende stoff, English Leather 
Dressing. Dette skulle holde læret 
smidig. Stoffet gjorde i stedet læret 
nokså stivt, og fremfor alt klissete 
og helt mørkt. Man jobbet derfor 
videre med å finne bedre metoder. 
De andre skoene er konservert et-
ter at man har funnet frem til en 
mye mer vellykket metode; læret er 
frysetørket etter et bad i en polyet-
hylenglycol eller ”PEG 400” oppløs-
ning. PEG forsterker cellestruktu-
ren i læret, slik at celleveggene ikke 
kollapser når læret blir frysetørket. 
Samtidig holdes læret relativt smi-
dig og bevarer en mer opprinnelig 
”lærfarge”.  

Selv om skoene ble konservert 
før magasinering, var de fremdeles 
flatklemte. Det var derfor en utfor-
dring for museets tekniske objekt-
konservator i 2009 å finne en måte å 
gi skoene tilbake sine opprinnelige 
former på. Samtidig skulle en ikke 
ødelegge eller reversere tidligere 

konserveringsinnsats og slik ende 
opp med lærstykker som var stive 
og sprøe som gammel papp.

På Bergen Museums konser-
veringslaboratorium laget teknisk 
konservator Jo Willey lufttette kam-
mer av plast til hver av skoene. Med 
skoene godt plassert i disse ”kuvø-
sene” ble det blåst inn vanndamp, 
slik at lærstykkene langsomt ble 
tilført fuktighet. Da ble de føyelige 
og kunne formes litt etter litt. Etter 
hvert ble de tilpasset en skolest laget 
av skum, hvor de ble holdt forsiktig 
på plass med tynne metallnåler satt 
gjennom sømhuller og andre ek-
sisterende huller. Da skoene hadde 
fått sin rette form, ble luftfuktighe-
ten langsomt senket igjen. Nålene 
holdt da læret på plass og, heldigvis 
beholdt skoene sin gjenvunne tredi-
mensjonale form. 

Skoene som var konservert med 
English Leather Dressing, svettet 
ut en del av stoffet under behand-
lingen. Det så likevel ikke ut til å 
reversere den opprinnelige konser-
veringsinnsatsen. Også når det gjel-
der de andre skoene, var den gamle 
konserveringsinnsatsen intakt.

Middelalderens populærsko
Alle kan nå se at de fem stykker lær 
faktisk er sko, og det er på sin plass 

å beskrive dem litt nærmere. Tre av 
skoene svarer til det vi i dag kaller 
pumps eller mokasiner. Overlæret 
går ikke så langt opp over vristen, 
og de har ikke skolisser eller andre 
lukkeanordninger. Man kunne altså 
tråkke rett ned i dem når man skulle 
ta dem på. De to andre skoene har 
gått litt opp over ankelen og har hatt 
en åpning i siden slik at en kunne få 
skoen på. Det kan ha vært en form 
for skolisser i sideåpningene, men 
de er borte nå. 

To av skoene har en lang tåspiss 
som, var veldig populært på for-
skjellige tidspunkt i løpet av middel-
alderen. På 1300- og 1400-tallet ble 
det moderne med så lange spisser at 
man fikk det som ofte kalles ”sna-
belsko”: Våre sko fra 1100-tallet er 
litt mer beskjedne.

Alle skoene har hatt silkebro-
deri nedover foten og rundt vristen 
eller ankelen. Broderimønsteret va-
rierer fra sko til sko. På to sko er 
det kompliserte sikk-sakkmønstre, 
på de andre er det parallelle stri-
per. Mønstrene ble først skåret inn 
i lærets overflate, slik fikk man et 
nøyaktig mønster å sy etter og man 
kunne få et perfekt broderi. Dernest 
sydde man med broderigarn over 
rissene. På to av skoene er noe av 
garnet bevart; det er ellers ikke så 

  Her er sko under behandling. 
Den første sees i det lufttette 
kammeret av plast. Luftfuktig-
heten ble langsomt satt opp, 
og skoen kunne litt etter litt gis 
tilbake sin middelalderske form. 
På den andre skoen holder me-
tallpinner læret på plass mens 
det formes over en lest. Foto: Jo 
Willey
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vanlig på arkeologisk lær. Analyse 
av garnet viser at det er laget av 
silke fra silkeormen og at det i hvert 
fall var to forskjellige farger: rødt 
og gult, eller naturfarget. Det farge-
de garnet danner et mønster i bro-
deribordene. Skoene kan være laget 
av skomakere i Bergen. Silken kom 
imidlertid langveis fra, gjerne fra 
middelhavsområdet, hvor en dyrket 
silkeorm og silke for eksport. Skoen 
ble først sydd sammen når broderiet 
var ferdig. 

To av skoene er ikke bare bro-

dert, men også dekorert med hull 
gjennom overlæret. På den ene sko-
en er det massevis av små sirkulære 
hull, hullene står sylskarpt og må 
være slått ut med et jern. De danner 
et gjennomsiktig mønster nedover 
foten. Kanskje en skulle se fargerike 
strømper eller et farget fôr av stoff 
gjennom mønsteret? På den andre 
hulldekorerte skoen danner hul-
lene en slags rosett på hver sin side 
av hælen. Skulle hullene brukes til 
bånd som gikk opp over beinet el-
ler som holdt skoen fast på foten? 

Muligens var de bare til pynt?

Et glimt av middelalderlivet
Når en arkeologisk gjenstand får 
igjen sin opprinnelige form, er det 
som om de menneskene som i sin 
tid brukte gjenstanden, trer tydeli-
gere frem. Gjenstandene, som for 
eksempel disse skoene, går fra å 
være studieobjekt for forskere til 
igjen å være en personlig eiendel.
Det blir til noe som har betydd 
noe for et menneske som levde for 
mange hundre år siden. Når vi la-

  Øverst til venstre. Denne skoen måtte åpnes i siden når man skulle ha den på. Den er dekorert med silkebroderi i rødt og gult og har spiss 
tå. Bildet er tatt etter behandling (BRM 0/45908). Foto: Gitte Hansen

  Øverst til høyre. Dette er en ”pumps” som har hatt en tynn stripe silkebroderi nedover vristen. Den har utskårete rosetter på hver side av 
hælen, og lang, spiss tå. (Vi vet ikke nøyaktig hvor på utgravningen denne skoen ble funnet, så dateringen til slutten av 1100-tallet er ikke 
sikker) Bildet er tatt etter behandling (BRM 708/1031). Foto: Gitte Hansen

  Nederst til venstre. Dette er også en ”pumps”. Den har rester av rødt og gult silkebroderi i komplisert mønster både nedover vristen og 
rundt ankelen. Bildet er tatt etter behandling (BRM 0/44434). Foto: Gitte Hansen

  Nederst til høyre. Her har vi den luftige skoen som er dekorert med huller gjennom overlæret, i tillegg til broderte spiraler og striper. Vi 
ser ikke broderigarnet lenger, bare rissene i læret, som forteller at det en gang må ha vært en sko med fargerik dekor. (BRM 0/46216) Foto: 
Gitte Hansen
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ger utstillinger om middelalderens 
mennesker, er det viktig at de arke-
ologiske ”artefaktene” nettopp ikke 
fremstår som objekter, men heller 
som ting mennesker har brukt. 

Det er svært ressurskrevende å 
preparere gjenstander som disse sko-
ene for utstilling, ikke minst regnet 
i arbeidstid. Det er én grunn til at 
langt de fleste av gjenstandene i mu-
seets middelaldermagasiner ligger 
”flatpakket”. På Middelaldersam-
lingen prøver vi etter hvert å bygge 
opp en samling av gjenstander som 
er konservert for utstillingsformål, 
slik at vi kan stille ut for eksempel 
sko fra middelalderen flere ganger i 
ulike sammenhenger når vi ønsker 
det. Den beste form for historiefor-
telling er den som setter fantasien i 

sving, slik at vi selv danner bilder 
og forestillinger om ”hvordan det 
engang var”.  De fem arkeologiske 
skoene har ikke fått sin opprinneli-
ge middelalderske form tilbake, det 
er bare skygger igjen av silkebrode-
riene og de fine hullmønstrene. Til 
og med sålen mangler, og da er det 
jo egentlig ikke rare skoen å snakke 
om! Likevel er det såpass mye å se 
at fantasien får litt drahjelp når vi 
skal se for oss hvordan de en gang 
var brukt.

En av skoene vi har omtalt her, 
har hatt et litt spesielt livsløp før den 
havnet som boss på Bryggen. Den 
var opprinnelig laget til en voksen, 
men ble etter en tid sydd om. Den er 
nå ca. størrelse 27 og har passet til 
et barn på rundt 5-6 år. Når vi får 
den i tredimensjonal form, kan alle 
se at broderiborden, som opprinne-
lig gikk ned i en spiss over tærne, nå 
skrenser litt ut til siden. Fordi sko-
snuten er kuttet ned, ble skoen noen 
størrelser mindre. 

Når vi som alminnelig interes-
sert publikum selv kan gjøre slike 
observasjoner, blir vi  nysgjerrige 
og får kanskje til og med en følelse 
av felles menneskelighet på tvers av 
århundreder. Vi ser muligens for oss 
den lille ungen som er så stolt over å 
få nye festsko. Kanskje tenker vi på 
våre egne, eller naboens unger når 
de sprader rundt i finstasen 17. mai? 
Vi kan se for oss et middelaldersam-
funn som ikke bare var mørkt, men 
hvor en også den gangen var opp-
tatt av ungene sine. Kanskje, ja bare 
kanskje, ble de også kjeftet på når 
de litt for tidlig om våren løp på dør 
uten sko?

Takk til Arne J. Larsen og Svein Ove 
Agdestein for opplysninger om tid-
lige konserverings- og behandlings-
metoder for arkeologisk lær ved da-
værende Historisk Museum.
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  Ingrid Høiaas stilte sine føtter og finsko 
til rådighet da jeg skulle få en målestokk 
for den lille barneskoen. Men Ingrids 
6-årige føtter var allerede noe større enn 
middelaldervennens. Undersøkelser av 
skjeletter fra middelalderen viser at folk 
da var litt mindre enn dagens, så kanskje 
har Ingrid og barnet som brukte denne 
skoen for 750 år siden likevel vært om-
trent jevnaldrende? (BRM 0/85396). 
Foto: Gitte Hansen

  Slik kan barneskoen (se bilde samme 
side) ha sett ut med farger og føtter. 
Akvarell: Ellinor Hoff


