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Denne boken har alle hemerlighetene mellom permene om hvordant man lager de mest fasjonable sko for 
hånd på en tradisjonell måte. Boken Handmade Shoes For Men gir en grundig insikt i tradisjonellt 
skomakeri, uten egentlig å være en lærebok i faget, men viser det som det utøves i noen av verdens ledene 
håndtverksskomakerier som har overlevd det 19 og 20 århundrets industrialisme. Og i noen som er kommet 
til siden. Og som bl.a. befinner seg i byer som London, New York, Munchen, Wien, Roma eller Budapest. 
Forfatterene av boken heter Lászlo Vass og Magda Molnár. Fotografier er gjort av Georg Valerius. Boken har 
over 400 fotos fordelt på 216 sider.Og er sågar rikt illustrert med glimrende skrevne tekster fordelt på 8 
respektive kapittler. Det hele innledet med en introduksjon skrevet av Lászlo Vass. Tilsammen inneholder 
kapittlene 150 forskjellige omtaler/avsnitt,herunder også tillegg så som ordliste, bibliografi etc.Tekstene 
bygger fra kapitell til kapitell og innenfor kapittlene opp forståelsen av emnet på en relativ lettfatterlig måte. 
D.v.s. kjenner man litt til på forhånd hvordant sko lages for hånd så er det en fordel men ikke en forutsettning 
for opplevelsen av bokens innhold som umiddelbart for en utenforstående kansje kan virke både fremmendt 
og fjernt i det globaliserte industri kappløpets tidsalder hvor sko av så ymse kvalitet er i handel. Utover 
leseropplevelsen og innsikten boken gir om denne type tradisjonellt skomakeri kan den kansje være et første 
skritt inn i faget. Eller enkelt nok: gi noe å ha med seg på en storbyferie en regnværsdag. (NB. Boken ble 
publisert med svensk tekst i år 2000 på Konemanns Verlag. Den er fremdeles å få kjøpt på svenske 
Bokbørsen som selger brukte bøker, adresse er : www.bokborsen.se   Dette til en rimerlig pris. Men man må 
ha en adresse i Sverige å bestille boken til. Bokbørsen handler bare innom Sverige med brukte bøker. 
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