
Efter kun to minutters gang fra bus 150S’ stoppested stod 
vi foran den lange røde murstensbygning, som huser Kø-
benhavns Skomagerlaug (stiftet 1509). Der var tilmeldt 11 
medlemmer, så vi blev fordelt på to hold på hhv. fem og 
seks medlemmer, samt 
hver en rundviser fra 
Københavns Skoma-
gerlaug.
Det første hold drak 
kaffe i laugssalen, og 
her blev fortalt om 
huset samt laugets hi-
storie, mens andet hold 
gik på museet, hvoref-
ter der blev byttet.

Vi fik en meget spændende 
rundgang, med stop ved 
næsten hver glasmontre, og 
der var nok at fortælle. 
Simon Spies fik håndsyet 
alle sine sko (dog ikke leo-
pardtøflerne). 

PHILIPS VETERANKLUB
PVK

Referat af turen til 
Skomuseet

Torsdag den 28. april 2022

Inden begge hold var samlet i laugssalen, var 
Viggo kørt efter det bestilte smørebrød, som 
vi nød med vores omvisere. Der blev stillet 
spørgsmål og der blev svaret. En hyggelig dag 
og en rigtig god oplevelse.

Fotos: 
Swenn P. og Anny J.

Tak for en hyggelig dag!
Hilsen fra Anny.

Indtil 1919 lavede skomagren både håndlavede sko 
og reparationer efter opgaver, hvorefter der blev en 
opdeling i ortopædiske håndskomagere, der lavede 
sko efter mål, og serviceskomagere, der alene fore-
tog reparationer af sko. Sådan er det stadig den dag 
i dag, og det er primært serviceskomagerne, der er 
medlemmer af Danmarks Skomagerlaug. 

Lange læderstøvler tilhø-
rende Christian X og hans 
dronning Alexandrine og 
slanke knapstøvler som var 
syet til Dagmar, Kejserinde 
af Rusland.

Der var håndsyede sko/støv-
ler ved bl.a. klumpfod, hvor 
den nyfødte fik en ganske 
lille sko på, som fik foden 
rettet på plads. Eksempler 
på sko til Thalidomid-børn 
der i slutningen af 1950’erne 
blev født med alvorllige 
deformiteter. Havde man 
f.eks. platfod eller forskel 
på benlængde, hjalp et par 
håndsyede sko. Bamses store 
røde støvler og Niels Bohrs 
sko var også udstillet.


