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 Det sies at denne boken er en fortsettelse av boken 
“Stepping Through Time” av bl.a. den nederlandske 
arkeologen Olaf Gaubitz som ble publisert I 2001. 
(omtalt i Lær, Sko og Skinn Nr.1-2006) og som den 
gang satt ny standard for bøker på område arkeologisk 
fottøy. Denne boekn er mer mangfoldig. 

Forfatterinnenen er tidligere elev av Gaubitz. Og boken er I utgangspunktet resultat av en avhandling 
viss målsettning (?) var å undersøke arkeologiske metoder gjennom tre perioder, fra 1850-1950. !950-
1980 og fra 1980 fram til I dag I et forsøk på å finne svar på hvorfor ikke en felles standard metode for 
typologi og metoodolgi I undersøkelsen av sko har oppstått innen europeisk arkeologi. Samtidig som 
forfatter prøver å vise til mulige svar. Noe som på den annen side også avslører hemmerligheter ved 
fortidens skotilvirkning. Og blir en lærbok for den som vil lære om arkeologisk fottøy. Boken står helt 
på sin egen grunn tross sammenligningen med Stepping Through Time. Og eer I tillegg langt fra bare 
tørr vitenskap. Den åpner også opp på en allemnn måte for hva moderne arkeologi på området sko 
handler  om gjennom sine 407 sider som bl.a. utgjør 6 kapitell og mange tillegg så som; Konklusjon, 
Oppsumering, resyme, ordliste, biliografi og index. I tilegg til tabeller og tegnetet inllustrasjoner (sko 
møndstre fra prehistorisk tid frem til ca. 1600 tallet. Boken er et oppslagsverk, om man vil, for mange 
slags interesserte av sko.men levner også noe underforstått I tekstene I form av ubesvarte spørsmål som
fks. hva hendte med midlelalders “Oslo stil sko”? (s.47-49) Som ble borte sånn omtrent midt I 
borgerkrigstiden 1130-1240. Kanskje bare en liten historisk bagatell som allikevel kunne være 
interessant å få belyst nærmere for å finne ut om skotypen overlevde andre steder enn I Viken med et 
hudre år eller to. Iallefall, mer informasjon om boek er å finne på nett; www.gentlecraft.ch  eller 
www.amzonbook.com 
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