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Innholdet i denne boken omhandler en 30 års periode i «the American Craftsmans time» mellom 
1900- 1929. Det var en tid som hadde rot i Arts and Crafts bevegelsen som startet i England i 1860 
årene bl.a. som en reaksjon på industrialismen  og dens produkt som noen mente reduserte tingens 
egenverdi. The Arts and Crafts bevegelsen ble dannet av kunstnere som bl.a. *William Morris. 
Denne bevegelsens innflytelse nådde over hele Europa, også til Skandinavia hvor den fikk regionale 
uttrykk. I Norge innfluerte den på oppstart av organisasjoner som Norsk Husflid.Og forreninger 
som Norsk Brukskunst, som hentet innspirasjon fra Arts and Crafts bevegelsen. I kunsten fant den 
uttrykk i t.eks. dragestilen bl.a. ved Gerhard Munthe.
Arts and Crafts bevegelsen fant veien over til USA omkring 1880-90, hvor den hadde sitt 
gjennombrudd i 1897 da 100 kunstnere laget en utstilling i Boston. Det er om skinn/lær/kunst 
/håndverk delen av dette gjennombruddet og utviklingen fremover i Amerika hva denne boken 
handler om. Det ser ut til å være en veldig rik bok både i tekst og bilder som også synes ha formålet 
og «(ut)danne» inntressertes oppfattning av og om den amerikanske utviklingen  av Arts and Crafts 
bevegelsen. Noe som ofte og overalt er litt oversett  av kunsthistorikerne når det gjelder 
lær/skinn/kunst/håndverk. Boken har 500 fargefoto av arbeider fordelt over 275 sider. Noe som gir 
et svært godt inntrykk av denne bevegelsens utvikling i USA  blandt så vel firmaer som enkelt 
kunstnere. Forfatteren må ha gjort et enormt bakgrunnsarbeide for denne boken. Og resultatet er 
fremragende. Dette blad kan ikke annet enn å anbefale leserne å kjøpe boken og studere innholdet. 
Og deretter ta en nermere kikk på utviklingen hva angår lær/skinn/kunst/håndverk innenfor denne 
tids periode (og helst frem til andre verdenskrig) på det sted den enkelt måtte bo. Det er stor mangel 
på littratur om dette emnet i Skandinavia, også i Norge. Ellers er det mulig å kjøpe boken Artistic 
Leather på Amazon Book; www.amazon.com  eller fra det amerikanske bladet Shop Talk; 
www.proleptic.net  

* Littratur finnes til salgs på flere nettsider om man vil vite mer om Arts and Crafts bevegelsen eller 
William Morris.
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