En medeltida socka

I

nålning

Av ANNE MARIE FRANZEN

I

Uppsa la tillvaratogs på hösten 1961 av amanuens Lars Gezelius, vi lk en som represe ntant för Upp lands fornminnesförening
bevakade en schakt ning i kvarteret Duvan, tomt nr 8, b land en
del skorester av tider iiven ett textilföremå l, som närmast hade
likhet m ed en socka. Genom Upplandsm useets försorg sändes
denna till Riksantikvarieiimbetets textilkonservering i Stockholm,
där elen under våren 1962 blev undersökt, behandlad och delvis
rekonstruerad. Den har nu införlivats med Upplandsmuseets samlingar, vilka därmed berikats med ett intressant förem ål, vi lk et
nedanstående redogörelse vill siika visa.
Sockan iir förfärdigad av ett nu tfönligen ljust brunfärgat, Sspunnet ullgarn, vi lket genom »maskor» löpand e i rader formar
föremålet. Redan p å ett tid igt stad ium, under konserveringen ,
bild i, stod det klart, att utförandet var varken stickning eller
virkning utan el en speciell a teknik med i vårt lan d betydligt iildre
a nor, som brukar kallas nålning, n å lbindning eller vantsöm . I
denna syr man förem ålet med nål. På bild 2 synes två sådana
nålar, vilka troligen kan ha brukats vid n ålning och som har
hittats vid griiv ningar i Uppsa la. De har förfärdigats av respektive
ben och trä och är tämligen långa, io-8 cm.
Med hjälp av tummen på viin ster hand formar man maskor
ell er öglor av garnet och genom triidning av n åle n genom denna
och föregående öglor formas en följd av slingor. 1 Garnet drages
till och slingorna får h ;irigenom fasthet och går ej att rubba. Genom att sammanfoga elen ena raden slingor intill den a ndra får
man fram föremålet. Varierande sorter av nålning kan erh ållas
gen om att man för varje ögla triir nål en på olika sätt under och
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Bild I. Socka , funnen i kvarteret Duvan, Uppsala. Bilden tagen und er konserveringen p å Riksantikvarieämbetets textilkonservering. Foto ATA.

över ett större eller mindre antal slingor. Man har hittills iakttagit typer från tre upp till nio slin gor per ögla. I denna socka omfattar varje ögla fem slingor som synes av teckningen i bild 3. 2
Själva utförandet av sockan har skett i tre omgångar. H älpartiet
bildar en del, resten av sulan och »ovanläclret» en andra, och
skaftet en tredje del. De två först nämnda partierna har sytts i
rundel, bi ld 4, respektive 10 och 17 varv, vilka sammanfogats med
skaftets 7 varv. Arbetet är synnerligen väl utfört, slingorna fogar
sig till jämna rader, vilka sk ickligt sys samman v id elen kritiska
punkt där skaftet börjar, bild 5.
Sockan, som är 21 cm lång, är formad som en låg känga utan
snörning men med en slits på ena sida n av skaftet, bild 6. Denna
är lika djup som skaftet, 5 cm. Sulpartiet bildar en ganska bred
form och ä r rundat i häl och tå.
Som helhet är elen sålunda en synnerligen elegant liten tingest
både vad beträffar utförande och form. Även ur färgsynpunkt har
den förmod ligen ursprungligen varit mer påfallande. Ty mot
sockans nuvarande helhets ton i 1just brunt kontrasterar en dekor
av mörkbrun S-tvinnacl tämligen tjock ullgarnstråd, som sytts ned
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Bild 2. Nå la r, trolige n anviinda vid n;'tlning" .Jo rdfynd, Lppsala. Foto Upp Jandsm usee t.

i skaftets övre ka n t och följer denna runt om och n ed i slitsen.
Den ursprungliga kontrasten kan h a bildats genom n aturfärgad
svart och vi t ull - såled es kan socka n h a varit vit med en kantgarnering i svart - eller också två olikfärgade ullgarn . Tyvärr har
en undersökning av garnets ursprungliga färg icke kunnat företagas.
Närmast liknar sockan i formen en m edeltid a sko av läder, som
i den moderna litteraturen går under namnet soccus. Denna typ
är ofta avbild ad i medelLida bildframställningar m en finns även i
jordfyncl, så som ett kä n t ofta återgivet exemplar, som hittats i

Bild 3 . Schemat isk teckning av hur nå lningcn utförts i sockan.
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Bild 4. Socka ns h ä lpa r ti underifrå n. Foto ATA.

LuncJ.3 D etta h ar emellertid två djupa slitsar, en p å va rdera
siclan. 4
Enligt am a nu ens L. Gezelius hängde sockan, n är elen upptäcktes, i kanten av ett sch akt. Den befann sig där tillsammans med
ett antal medeltida skorester och var genomdränkt med det över
hela tomten förekommande skoföra nd e skiktets grönbruna jord.
D å 70 till So proc. av skorna från denna tomt låg i ett lager från
senmed eltiden, är det troligt, at t även socka n h ärrörde frå n detta
lager.
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Bild 5. E na sidan av socka n efte r företagen konservering. Foto ATA.

Fyndomständigheterna tyd er således - m ed en viss osäkerhet
- p å en datering av socka n till senmed eltiden. Även dess form
gör denna datering trolig. Ty som förut p åp e kats p åminner d en
starkt om en m ed eltida skotyp. Den folkliga fotbeklädnad i n ålning, som fortfarande utföres på sina h åll i vårt la nd, liknar
snarast en sandal och har ett betyd ligt enklare utförande, oftast
i tagel. De a nvändas nu för tiden som värmand e inlägg i stövlar.
M en denna socka ~ir så liten och Fint arbetad, att m a n h elst ville
tänka sig elen gjord till en n ätt d amfot som en Hi ttare fotbeklädn ad för innebruk.
Som ytterligare bevis ka n tilläggas elen omst ~inclighe te n , att tekniken n ålning måste ha varit känd i Uppsala redan i början av
medeltiden. Ty de n ålar av ben och trä, som avbilda ts i bild 2
h ärrör från de till Duvan angränsande kvarteren Näktergalen och
R ådhuset. Beträffande elen längre nålen tyd er fynclomständigheterna p å tidig m e d e ltid. ~
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Bild 6 . Socka n från andra sidan med djup slits i vristpartiet. Längs övre kan ten löper en mörkare, dekorativ snodd . Foto ATA.

Egendomligt nog har till Riksantikvarieämbetets textilkonservering denna vår inkommit ännu en socka utförd i n ålning med
ullgarn, funnen vid grävningar i Söderköping. D en är betydligt
grövre och icke så elegant i formen som Uppsalasockan, bild 7.
Stark filtning har hindrat en analys av binclningstekniken. Emellertid har elen hittats under omständigheter, som k an föranleda
medeltida d atering.
Dessa två sockor är de första kända medeltida fotbeklädnader i
tekniken n ålning i Norden. l senare folklig konst h ar vi bevarade
ett stort a ntal olika föremål, framför allt vantar och mjölksilar
men iiven sockor, strumpor m . m. Men från äldre tid har man
med få undantag hittills endast funnit vantar. Bland dessa märkes elen kända Åsle-vanten från Västergötland, vilken av Holger
Arbman m ed hj älp av pollenanalys d a terats till de närmaste århundraden a e. Kr. G övriga jorcUynd är en vante från Lund i lager
äldre ä n 1400-talet, 7 2 vantar frå n Island, möjligen goo-tals samt
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Bild 7. Socka , jordfynd frf111 Söderköping. Foto ATA.

några vant::ir från Köpenhamn och Oslo, de flesta troligen medeltida.U Även på finskt område har man funnit bl. a. en vante från
yngre järnålcler.10
Ett undantag utgöres av ett textilföremål från Mammen i Danmark, daterat till goo-talet e. Kr. Detta har förmodligen varit ett
slags hårprydnad, ett s. k. lacl och har som dekor bl. a. brickband
och ett ornamentalt fält utfört i nålning med gulcltråcl. 11 Det har
framkastats, att detta raffinerade arbete möjligen kan vara import.
Intressant i detta sammanhang ~ir , att n åln ingen i denna hårprydnad är av samma sort som i vår socka, dvs. öglan omfattar 5
slingor med tråden gående på liknande siitt, se bild 2. Samma
variant av nålning märkes i en koptisk socka (mycket snarlik
Uppsalasockan i form) i ett egyptiskt gravfyncl från 4- 6 årh. e. Kr.,
numera förvarad i '"' ien. 12 Även ett fragment av en äldre finsk
vante eller möjligen strumpskaft är i denna teknik.J a Denna variant av nålning h ar således gammal tradition . I våra grannländer finnes prov på denna redan från vikingatid ; med sockan från
Uppsala b lir den belagd iiven i Sverige under medeltid. I senare
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Bild 8. Nålad vante frå n Alsike sn, U ppl. (NM
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a). Foto Nord iska museet.

folklig konst lever denna variant kvar framför allt i framställningen av vantar. Från Uppland finns dock inga dokumenterade
enligt vad som hittills p ublicerats.
Den svenska n ålningen har emellertid ~innu icke varit föremål
för n ågon grundligare bearbetning. MARIA CoLLIN har i Fataburen 1917 i en mindre uppsats, Sydda vantar, för första gången
tagit upp denna teknik till behan dling. I den förut nämnda undersökningen av ska ndinaviska textilier utförda i n å lning har
Onn NoRDLAND efter vad jag kan förstå för Sveriges del endast
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använt sig av det material, som finns på Nordiska museet. Den
utbredningskarta, vari m a terialet har redovisats, ~ir därigenom som
allmän beskrivning av nålningens förekomst missvisande. För Uppland angives endast 3 par vantar. En närmare granskning av nålningens förekomst i detta landskap skulle säkert ge vid handen
en rikare förekomst.
Ett stickprov, som underteckn ad gjort i denna riktning, gav
goda res ultat. Vid elen utställning, som anordnades av Uppsala
läns hemslöjdsutställning i915 , förekom enligt katalogen även ett
större antal vantar. 14 Av dessa angives icke mindre än 39 p ar som
sömmade. Någon gång betecknas de som påtade. Även ett par
sömmade sockor finnes m ed. Ofta är garnet h a ndspunnet. Samtliga härad i Uppsala län är represe nterade utom Ulleråker och
Vaksala samt Uppsala stad. I svaren till en fråge lista , odaterad,
men förmod ligen utsänd i samband m ed utställningens ordnande
nämnes även flera personer, som känner till konsten att sömma
vantar, bl. a. mor Gran i Närlinge, Björklinge.1 " På utställningen
bidrar hon med 8 par va ntar.
Det har p åpek ats och det med r ~itt a, a tt n ålningen ~ir av betydligt äldre d atum i vårt land ~in stickningen och att den senare så
småningom förtr~ingt den förra. D et ka n vara av ett visst intresse,
att i Uppland, i varje fall i Uppsala ! ~in , så sent som år i915 de
sömmacle vantarna fortfarande väl h~ivdar sin stä llning och är
minst lika talrikt rep rese ntera de som de sti ckade.
Till sist återgives här, bild 8, prov p å en uppländsk sömmad
vante frå n senare tid , nu tillhörand e Nordiska museet. Den härrör
från Alsike socken och är utförd av tfönligen grovt ullgarn i en
dock avancerad n ålningsteknik , där ögla n går över 6 slingor.1G
Upptill är elen dekorerad med e n frans, som gör ett ålderdomligt
intryck och ger el en stark likh et m ed elen förut nämnda vanten
frå n Asle i Västergötland.
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NOTE R
1 Tekniken
är omsorgsfullt beskriven och illustrerad i M. HALD, Olddanske tekstiler, No rdiske Fortidsminder 5, Kbn 1950, s. 291-318. Andra större
översikter av nålade arbeten i Norden har utförts av T .-1. KAUKONEN , Kinnasompelun levinneisyys ja työtavat Suomessa, Suome n Museo LXVII 1960, s. 4473, och 0. NoRDLAND, Primitive Scandinavian textiles in knotless netting, Oslo
1961.
2 För id entifiering av den mångfald variationer, som har uppkommit i nålningstekniken, har de i fö regående not nämnda fö rfattarna o lika system. Vår
sockas teknik motsvarar hos: Hald beteckningen IIIA, fig. 325, Nord land 5'",
s. 54- 50, Kaukonen 2-delad 1 + 2, 2 + 1, fig . 19.
" P. N9}RLUND, Kla~dedragt i o ldti d og midd ela lder, Nordisk Kultur XV,
s. 60.
4 Återgiven
i bl. a . E. J XFVERT, Skomod och skotillverkning från medeltiden till våra dagar, Sthlm 1938, PL 4 D. Jfr även R. BLOMQVIST, Medeltida
skor i Lund, Kulturen 1938, fig. 43.
" Enligt meddelande av assistent Kjell L undh o lm , Uppsa la .
0 H. ARBMAN och E. STRÖMllERG, Aslevanten , Fataburen 1934. Vanten tillhör
numera Statens Historiska museum, Stockho lm .
7 M. HALD, Lundavanten, Kulturen 1945.
8 M. HALD, Vöuurinn fr;i Arnheioarstöoum , Årb6k hins Islenzka fornleifafClags 1950.
0 M. HALD , Olddanske tekstil er, s. 309 ff. Nord land , s. 43.
10 T . VAHTER , Tu ukka lan Ne ul akinnas, Fin ska Fornminnesföreningens tidskr.
XL , 1934, s. 236.
1 1 HALD, Olddanske teksti ler, f ig. 345-346 .
1 " L. SCMINNERER, Antik e Handarbeiten, Wien 1890, fig. 28-32.
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"' Katalog över Uppsala läns hems löjdsutstä llning i Uppsa la 1-6 december
1915.
"' Uppsala län s hems löjdsföre nin gs arkiv. ,\tergivet med benäget medgivande av fröken Birgitta Hasselström. Jag ber att i detta sammanhang få tacka
amanuens Inger I. Estham för intresse och hjälp.
10 Enl. NORD LAND, S. 74·

