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Det er en trivelig bok og bla å lese i. Med utrolige 334 foto fordelt på 68 sider, da er permene innkludert. Men det er ikke for mange foto og ikke et øyeblikk kjennes innholdet overlesset ut. Foto og
tekst er fortellende fra begynnelse til slutt om hvordan man restaurerer gamle western saddler; fra vrak
til nydelige fullt funksjonelle gjenstander den dag i dag. Eller til en del av møblementet i stuen!. Eldste
salen som omtales er fra 1890, så det er i utgangspunktet fra årene omkring 1890-1900 håndverks
kvaliteten og teknikker har basis og som er i disse salene forfatteren har lært seg om gjennom prøving
og feiling i livets skole hvor det meste er plukket opp underveis. Det er derfor interessant å se gjennom
verktøy presentasjon innledningsvis som er i bilder. Man finner bare “tidløse” enkle hånd verktøy i
bruk. (skulle nesten ha spist hatten min om ikke forfatteren har hatt omtrent de samme verktøy siden
han begynte med saler). Men han utgir ikke seg og boken for å komme med ekspert råd, men viser
innholdet i den til den som vil restaurere sin egen sal – hvordan hen kan gjøre seg nytte av bokens
innhold - som er basert på forfatterens erfaringer.
Nest siste side har tre små avsnitt hvor det første er “ Takk til” alle de som har betydd noe underveis for
salmakeren/forfatteren gjennom årene . Andre avsnitt har et knippe med hjelpsomme adresser til
nettsider av innteresse i USA for den som er innteressert i gamle western saler. Og tredje og siste
avsnitt er bibliografi med en bok og forlagsoversikt, samt årstall for utgivelse av respektive bøker som
omtales, d.v.s. førstegangs utgivelse – samt henvisning til amerikanske tidsskrift om
skinn/lær/kunst/håndverk. Ellers er boken av forfatteren dedikert til kone og barn.
Boken kan bl.a. kjøpes på ; www.amazonbook.com

