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Boken ABC of Leather Bookbinding er en av de bøker man ikke skulle glemme så fort. Forde den 
har alltid noe å fortelle om håndtverk , og da i serdeleshet  bokbinding. Den er skrevet av en av 
mesterne i det 20 århundres tradisjonelle bokbinding, Edward R. Lhotka. Boken var publisert i år 
2000. Den virker litt glemt men vil alltid være aktuell i kraft av sitt innhold. Den har omtalt noen 
finesser som ikke er så vanlig å finne i bøker om dette emnet. Eller i dagens undervisning i 
bokbinding. Og det er noe som er med på å gi boken sin sjarm sammen med sin komplekse mix av 
biografisk og historisk informasjon og glemt(?) fagkunnskap. 
Den begynner med forfatterens takk, først og fremst til Alfred de Sauty, hans mester og lærer. 
Alfred de Sauty var en engelsk bokbinder som kom til Chicago fra London  i 1923 og begynte 
arbeide hos R.R. Donnelly & Sons Company. Edward R. Lhotka begynte sin læretid hos Alfred de 
Sauty i 1924, 14 år gammel. Han fortsatte å arbeide  med bokbinding i samme firma, Donnelly & 
Sons Company frem til 1972. Han ble pensjonist etter 47 år i faget. Et år etter han var blitt 
pensjonist ble det spørsmål etter hans fagkunnskap fra forskjellige bibliotek i Chicago. Dette førte 
til hans start som freelance bokbinder. Og til privat undervisning av elever. Og det er i disse årene 
at   manuskriptet til den bok som omtales her ble til.
 Alt i alt deler Edward R. Lhotka av med  70 års erfaring i bokbinderfaget med denne boken. Den er 
dedikert til Alfred de Sauty (1870-1949) som dro tilbake til England i 1935.* Edward R. Lhotka 
døde 12 september 2007.
Boken har så mange som 126 omtaler/avsnitt som forteller om de forskjellige arbeidsprosser i 
bokbinding.De er alle illustrert med tegninger.Ellers har boken en ordliste angående bokbinderi  og 
en adresse liste til forhandlere av bokbindingsutstyr i US og UK. Og en indexliste. Samt noen 
vakkre gamle foto.

Kilde* Chicago Tribune, 12 september, 2007 ( Trevor Jensen)


