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med kvalitet og historie 
på beina

Av Åse Kari Gravråk



16  JULEBYEN Lillehammer 

På julaften i 1983 kunne vi lese i VG at Roy Myhre og Hilde 
Hauger som den gang var 20 og 21 år gamle, hadde 
startet skomakervirksomhet på Lillehammer. 
Hvor mange hæler og såler de har reparert og limt i årenes 
løp er det kanskje ingen som vet, men at de fant sin nisje 
er det ingen tvil om. 

Red Wing
Når jeg kommer innafor døra til Hilroy Skorep ser jeg fort at det har 
blitt mer enn et skomakerverksted. De selger sko også, og ikke hvilke 
som helst sko. Red Wing shoes fra Minnesota er blant utvalget til 
damer og herrer. Red Wing, grunnleggeren av de klassiske gamle 
arbeiderstøvlene. Skoene som lages i en omfattende prosess trinn 
for trinn før de blir sendt fra fabrikken i Minnesota til skomakerne 
på Lillehammer. Det var også en omfattende prosess før Hilroy ble 
godkjent som forhandler i Norge. Red Wing velger nøye ut hvem som 
får selge deres sko.

– Du har kvalitet og en historie på hver fot når du har sånne sko på 
beina, sier Roy. Alle disse modellene har en opprinnelse fra sko som 
en gang på tidlig 1900-tallet ble laget med tanke på et bestemt yrke. 

Barker og Dr. Martens
Et annen skomerke som Hilroy er stolt forhandler av er Barker her-
resko. Her snakker vi om solid håndverk fra England. Fabrikken har 
eksistert siden 1880 i Northampton, og selv om Barker har utviklet 
seg i takt med tiden har de bevart det gode gammeldagse håndver-
ket. 

Og mer håndverk skal det bli. Roy røper nemlig en nyhet som 
kommer til våren. 
– Da får vi inn originale Dr. Martens-støvler! Og vi blir den tredje 
forhandleren i Norge, smiler skomakeren fornøyd. Roy og Hilde for-
teller deg gjerne hva som er smart med å kjøpe originalt og ikke kopi, 
og de vet hva de snakker om etter 35 år i faget.

Skomakerhunden Balder har eget forkle
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Da jeg går ut igjen fra Hilroy har jeg en tanke i hodet. Jeg ønsker meg nye sko til jul

Gjennom historien har folk elsket sine sko. Men årsaken til våre valg har vært 
forskjellig gjennom tidene. Helt nødvendig, men like mye objekter til begjær. 
Før skoene ble masseprodusert var de for mange en luksus som man ikke tok 
seg råd til. Derfor var det vanlig at sko gikk i arv. Hull i sålen spilte ikke så stor 
rolle - enten la man halm i skoen, eller så spikret man på en lapp. 
Om sommeren gikk man som oftest barbeint for å spare skoene til vinteren. 
Når man skulle i kirken på søndagene bar man skoene i hånden, for så å 
smette dem på seg rett før man skulle opp kirketrappen. Om vinteren brukte 
man ullsokker utenpå skoene for å holde varmen, men også fordi det var 
bedre på glatt føre.

I en periode på1800-tallet ble det sett på som ekstra fint at skoene knirket. En 
måte å få til det på var å legge to skinnbiter mot hverandre i sålen på skoen.

Da den romerske feltherren Aemilius Paullus skilte seg fra sin kone, den unge 
og vakre Pairia, lurte hans venner på hvorfor. Han skal da ha pekt på sine sko 
og sagt at de var både nye og vakre, men at det var bare han som visste hvor 
de trykket. Og derfra fikk vi uttrykket “å vite hvor skoen trykker”, altså å vite 
hvor problemet ligger.

Da stilett-moten herjet som verst på 1950 og 60-tallet kunne man redde 
gulvet ved å tre små poser av plast utenpå hælen for å hindre riper i parketten. 
Navnet kommer fra stilett-kniven som var veldig tynn og skarp – akkurat som 
hælen.


