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SÄLLSYNT D E T A L J PÅ OXMULESKOR 

På kostymbilder från omkr. 1540 lägger man ibland märke till, atl de då 
förekommande oxmuleskorna äro försedda med en runt bakstycket löpande, 
spiralfjäderliknand" vulst. Hen fört-faller mången kanske endast ha en deko
rativ uppgift, men ett närmare studium av tidsskedets skodon klarlägger en 
rent praktiskt betydelse hos denna detalj. Oxmuleskorna under 1500-talets 
förra hälft hade så korta ovanläder och små bakstycken, att det måste ha 
varit svårt att hålla dem kvar pfi foten. En eller annan dräkthistoriker har 

Fig. 1. Ovanläder och hälvulst lill oxmulesko från 1530—1540-lalen. Ur vallgravs-
fynden från Glimmingehus. Statens historiska museum. — Over-leather and leather-
piece to be attached över the heel of a shoe from about 1530—1540. Found in 

the moat of Glimmingehus. 
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Fig. 2. Tyska oxmuleskor med spiraljjäderliknande hålvulst. I r Heinrich Alde-
grevers kopparstick »Die Hochzeitstänzer» 1538. Efter Hirth. — German shoes wilh 
piéces, similar lo fig. 1 al lhe heels. From »Die Hochzeitstänzer», cngraving by 

Heinrich Aldegrever in 1538. After Hirth. 

också förmodat, att denna sorts sko skulle ha varit fastsydd vid hosan eller 
s t rumpan. Detta ha r emellertid såvitt känt icke kunnat beläggas. Tvärtom 
visa. skulpturer med fot och sko detaljerat återgivna, att oxmuleskor av 
denna typ höllos fast på foten tack vare den spänning, som bakstycket och 
det mycket korta ovanlädret åstadkommo, 

I andra tall gjordes bakstycket mycket högt, i samma syfte. En dol dylika, 
i original bevarade skor ha i häl partie! mellan ovanlädret och bakkappan 
inslagna kilformiga träspjälor, ca 1 cm långa och 2—6 mm breda, l iknande 
stora pligg.1 Dessa kunna knappast ha halt annan uppgift än att göra häl-
partiet styvt och därmed bidraga till skons bättre fastsittande. 

I de under några år av trettiotalet i Glimmingehus ' vallgrav gjorda fynden 
liar anträffats en fragmentarisk, spiralfjäderformig vulst av ovan antytt slag 
(fig. 1), en av de mycket få kända. ' Den iir i vanligt läge 8,6 cm lång, i 

1 T. ex. skon inv. nr D. 11002 1! i danska Nationalmuseet. Den iir sydd 
med utvikt ovanläder, becksöm, samt ha r två sömmar som hållit sulan fast 
vid ovanlädret. Träspjä lorna äro 1 cm långa och 2—1 nun breda. En sko i 
Kulturen, Lund, påträffad 1938 i kvarteret Murgrönan, har fragment av 
dylika t rä-pjälor ; även denna är sydd med becksöm och liar grov, styv bak-
kappa. 

2 Bäst bevarade kända exemplar fanns i Zeughaus, Berlin, inv. nr 22, 
5 a. b., hade spiralfjäder, 8—10 mm bred, runt hälpartiet, hade linrn i lan, 
tyska: »gehörnter Schuh». På denna sko fanns även en dylik spiralfjäder 
av läder i tåpartiet av ovanlädret. Denna spiralfjäder bidrog naturligtvis 
även den att hål la skon kvar på foten. 
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utsträckt läge ca 11,5 cm, med en största tjocklek av ca 7—8 mm. Spår av 
stygn visa att den varit fastsydd vid skons bakstycke. I den'ena, oskadade 
änden är fragmentet spolforraigt tillspetsat; förmodligen har den nu saknade 
andra änden halt samma utseende. Att sy fast denna spiralfjäder — den 
är spannad fast, d. v. s. sydd fast med användande av en liten, krokig syl, 
spannsyl, oeh två becktrådar — bör ha varit ett knåpgöra, men 1500-talets 
skomakare torde ha varit skickliga i denna konst. 

Oxmuleskor i varierande former, hela eller uppslitsade, i pumpsform eller 
med slejf, avbildas ofta i femtonhundratalskonsten. Men man finner dem 
ytterst sällan försedda med den här behandlade spiralfjädern. På några av 
Aldegrevers stick kan man emellertid tydligt iakttaga denna anordning, eå 
t. ex. i sviten Potifars historia samt i den 1538 daterade Bröllopsdansare (fig. 
2).s Fotbeklädnadens form varierar något i aldegreversticken från denna tid, 
men oxmuleskon förhärskar. Den nämnda dateringen av sticket ger också 
en ungefärlig datering av det lilla glimmingehusfragmentet; detta fynd måste 
betecknas som en sällsynthet. Åtskilliga ovanläder från Glimmingehus 
(fig. 1) ha f. ö. också samma form som de på aldegreversticken förekom
mande. Skomodet på skånska herremansborgar synes alltså ha varit ganska 
lika och samtida med kontinentens. 

Ernfrid Jäfvert 

DIE MOORSIEDLUNGEN IM OSTBALTIKUM 
UND W E S T S I B I R I E N 

Selbstreferat eines Vortrages im Svenska arkeologiska samfundet 
am S. Oktober 1948. 

An der Westkiiste Kurlands wurden vor dem Kriege bei Särnate Sied-
lungen einer bisher unbekannten Kultur entdeckt; 10 Wohnstellen wurden 
von mir in den Jahren 1938—1940 untersucht.1 Der Fundort ist ein ehe-
maligos, jetzt vermoortes Hall, vom Meer durch die eheraals 1—2 km breite 
Nehrung getrennt. Die Untersuchungen ergaben, dass das Moor dicht be
siedelt gewesen ist: auf einem Acker von 1,5 Hektar Grosse wurden 27 
Wohnstellen entdeckt. 

Ira Zentrum jeder dor Wohnstello befand sich ein Herd, ca. 2 qm gross, 
aus mehrfachen Schichten von Holzgeriist, Holzrinde und Sand errichtet; 
rund herum waren im Moore 2—3 m länge Pfähle gesteckt, deren Aufgabe 
os war, das Herabsinkon des Herdes in das Moor zu verhindorn. In der 
Nähe der Herdstelle heland sich ein ausgedehntos Lågor von Wasser- und 
HaselnUsscn, ganzen sowohl als zerschlagcnen. 

Die Funde lagen ura die Herdstellen auf einer Fläche von 25—100 qm 

3 G. Hirth, Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Jahrhunderten 2, 
fig. 868. Leipzig u. Miinchen 1883. 

1 Ed. Sturms, Särnatos purva mitnes, Senatne un mäksla I, 1940, Riga, 
3. 41-«4, 
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