SKOMAKAREN

Handgjorda skor är sällsynta i dag. Men i Gamla stan
hålls konsten levande av en av Sveriges skickligaste
skomakarmästare.
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Carina Eneroth, reparationsoch beställningsskomakarmästare, slipar sulan för att
ge den rätt storlek.

N R 6 • J U L I 2 0 1 9 • T E K N I K H I STO R I A

TATH-190710-A-046-A.indd 47

47
2019-07-03 10:43

SKOMAKAREN

Carina lästar ut ett
par mockaskor i en
utlästningsmaskin.

”D

et var de här, jag behöver få dem uthäromåret, när man sulade 350 par till en musikallästade”, säger kvinnan och räcker
uppsättning av Fantomen på operan.
fram ett par blå mockaskor till
Carina visar in mig i det bakre utrymmet,
skomakaren Carina Eneroth.
tar bort tejpen och fuktar skorna där de ska
De klämmer strax under lilltån, och kvinnan
lästas ut.
har markerat området genom att fästa en li– Ibland behöver man värma också, då
ten tejpbit där.
går det fortare, säger hon och spänner fast
Vi befinner oss i Skomakeri Framåt, som
skorna i en utlästningsmaskin. Så får de stå
ligger i en mysig liten gränd i Gamla stan i
till
nästa dag.
Handgjorda
Hur mycket kan man lästa ut ett par skor?
Stockholm. Lokalen genomsyras av en behagfotbollsskor
från 1950lig doft av läder, och på hyllorna står gamla
Finns det risk att de går sönder?
talet.
– Nej, risken är rätt liten, säger Carina. Det går
minnessaker som vittnar om de dryga 100 år som
oftast bra att lästa ut ett par skor betydligt mer än
skomakare har verkat i lokalen. Som de bruna fotbollsskorna från 50-talet: här tillverkade man en gång i
man tror.
tiden fotbollsskor för hand åt alla fotbollslag i Stockholm. En
För Carina Eneroth är en utlästning en simpel procedur som
bit bort hänger ett nyare tillskott: ett par vita balettskor från
görs i en handvändning. Hon berättar dock att några av h
 ennes
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FAKTA: HANDGJORDA SKOR I 10 STEG
1. Fot- och skoanalys

Skomakaren mäter foten och går igenom med kunden om hon behö
ver ta hänsyn till eventuella fotproblem eller skador. Hon analyserar
även kundens slitna skor för att bedöma slitage som kan bero på
fötternas eventuella funktionsbortfall.

2. Lästen

Skomakaren tillverkar en läst, en träform som har fötternas individu
ella mått och den önskade skons tåform och klackhöjd. Lästen byggs
eventuellt större här eller där för att ge mer utrymme åt foten i den
färdiga skon.

3. Mönster

Skomakaren konstruerar ett pappersmönster som utgör mall för de olika materiallager
som kommer att utgöra skon.

4. Tillskärning

Kundens valda material skärs till. Eventuella perforeringar stansas ut.

5. Nåtling

Skomakaren syr ihop de materiallager som utgör ovandelen.
Förr i tiden utfördes momentet av en specifik yrkesgrupp – nåtlerskor.

6. Pinning

Skomakaren ”pinnar” skons ovandel på innersulan – det vill säga
sträcker ovanlädret runt lästen och fäster sedan ovanlädret tempo
rärt. Det görs traditionellt med spik och pinntång.

7. Sula och klack

Skomakaren bygger på skon med minst en sula till, av gummi eller läder. Dessförinnan har
ett lager av kork använts som utjämning innan sulningen kan utföras. Klacken kan antingen
sys fast eller fästas med spik, skruv eller träpligg.

8. Slipning och polering

Både med maskinfräs och för hand. Polering komprimerar lädret så
hårt att det inte släpper in vatten. Traditionellt görs det sistnämnda
med skomakarverktyget fummel.

9. Färgning och vaxning

Slipade delar av sulan får ny färg. Hela skon vaxas för att bättre stöta
bort vatten.

10. Slutprovning

Den sista av totalt tre provningar. Eventuella småjusteringar görs om nödvändigt.

kunder har så problematiska fötter att de bara kan ha på sig
skor som är specialtillverkade för dem. Och det är där Carinas
verkliga expertis kommer in i bilden. Hon är nämligen inte vilken skomakare som helst, utan en som har uppnått den högsta nivån inom yrket. Hon är en av få personer i Sverige som
både kan titulera sig reparationsskomakarmästare
och beställningsskomakarmästare. Det innebär
dels att hon har det kunnande och den erfarenhet som krävs för att utföra förstklassiga
reparationer, dels att hon är expert på att
tillverka nya skor från grunden.
Hennes kundkrets är trogen och återkommer av flera skäl. Ett kan vara de där
problematiska fötterna. En av hennes
kunder, en man, har till exempel varit med
om en olycka som resulterade i en fotskada.

Carina berättar att han nästan började gråta när han första
gången drog på sig ett par skor hon hade tillverkat åt honom.
För första gången på flera år kände han ingen skillnad på sina
fötter – och kunde gå som om olyckan aldrig hade inträffat.
handlar det mer om exklusiviteten.
Liksom en skräddarsydd kostym oftast sitter bättre
och är av högre kvalitet, är Carinas handgjorda
skor bättre, eftersom de är individuellt anpassade för kundens fötter. Men prislappen blir
också därefter. Ett par klassiska, randsydda
herrskor i kalvskinn kostar från 25 000 kronor
och uppåt. Vill man ha dem i cordovanskinn
eller något annat exklusivt material blir det
dyrare. Det är framför allt arbetet som kostar,
berättar Carina, eftersom det ligger ungefär en

FÖ R A ND R A K U ND E R

”Ett par
klassiska, randsydda herrskor
i kalvskinn kostar
från 25 000 kronor
och uppåt.”
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veckas effektiv arbetstid bakom ett par handgjorda skor. Från
beställning till slutprovning tar det dock betydligt längre
tid – ungefär tre månader – eftersom en skomakare inte kan
ägna all sin tid åt ett par skor i taget. Det tar även tid att få
fram de utvalda materialen och tillverka lästerna, de träformer som ser ut som kundernas fötter, som deras skor sedan
måttas utifrån.
Carinas källare är full av läster, och de tillhör ett brett spektrum av kunder, från vanliga svenssons till medlemmar av
kungahuset.
– Men här är alla lika, säger Carina. Vi behandlar alla fötter
med samma respekt.
FÖRU T OM R E SPE K T FÖR kunderna, märks det att Carina även
har stor respekt för hantverket. Hon har verkat i branschen i
35 år, men anser sig ändå inte vara fullärd:
– Ju mer jag lär mig, desto mer ödmjuk blir jag inför kunskapen.
Ibland utbyter hon erfarenheter med andra experter på ett
skomakarforum på internet med ungefär 15 000 medlemmar
världen över. Där snackas det om allt från jobbets vardag till
verktyg. Och vissa verktyg sätter man ibland extra stort värde
på som skomakare. Ett sådant visar Carina för mig, en gammal skomakarhammare med nästan 100 år på nacken.
– Jag brukar säga att vi har världens snyggaste italienare
här, och det är den här hammaren. Den tillhörde en italiensk
skomakare som för länge sedan arbetade med min gamla
mäster. Han flyttade så småningom tillbaka till Italien igen
och fick parkinson. Då skickade hans familj hammaren till
mig, så att den kunde fortsätta att göra nytta.

Klassiska skomakarverktyg av alla de slag.

”Jag brukar säga att vi har
världens snyggaste italienare här,
och det är den här hammaren.”

från förrummet att ytterdörren öppnas. En ny
kund har anlänt. Carina försvinner ut och talar med henne,
en kvinna som också snart räcker över ett par skor. Precis innan kvinnan går vänder hon sig till Carina igen med ett leende.
– Det är tur att det fortfarande finns skomakare som verkligen kan sitt jobb.
N U H ÖR S D E T

AN TON D I L BER

teknikhistoria@nyteknik.se

Skomakarhammaren till höger har gått i arv till Carina och är nästan 100
år gammal.

Tre skotyper
– tre olika sulor
Klassiska
1. Limmade – Den vanligaste och billigaste metoden är när
skomakarsulorna limmas
fast mot skorna med kontaktlim.
verktyg.

2. Durksydda – Vertikal söm går genom innersulan ned i ytter
sulan. Från tyskans ”durch”, som betyder genom. Dyrare och mer
tidskrävande – men skorna håller bättre.

3. Randsydda – Ovanlädret viks förbi innersulan och spikas fast
temporärt. Sedan sys ovandelen ihop med yttersulan med en
horisontell söm. Dyrt och omständligt men väldigt hållfast.
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När man lämnar in ett par klassiska herrskor vill man att de tas om hand
av en expert.
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I en av Gamla stans gränder
ligger Skomakeri Framåt.
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