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                      Utgiver: Alf Bjørnar Luneborg
                                               Utgiver notat.                                              
Det var et foto igjen å sette inn i bladet før utgaven var ferdig, etter 6 
månder. Så krasjet elektronikken i kamra. Og pang. Det utviklet seg slik 
at jeg en stund funderte på om det ville bli en ny utgave. Heldigvis gikk 
det bra til slutt. Men hendelsen viser i et mikro perspektiv hvor porøs 
data gjør verden. Da er det godt å ha et stykke lær å holde fast i. Ha en 
trivelig håndverksvinter.  Denne utgaven  av bladet byr på litt av hvert 
fra inn og utland.                                                                           red.        
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                                Om forsidens arbeide .
Det er Kersti Paradis Gustavsson som har laget forsidens 
arbeide til denne utgave – innspirert av  krigisisk folk, 
kultur, kunst og ikke minst landskap.Man kan ane en fusjon 
mellom det typisk svenske og kirgisiske i dette arbeide som 
er tovet, kun  fårull er brukt.  Tilsammen stilte hun ut 12!
tekstil arbeider som var  del av den store utstilling  om 
Kirgisistan i sommer (omtalt i LsoS Nr.1-2019. Del 2 omtale i denne
utgaven ;se side 22).  
                     Glem ikke å send en trivsel hilsen                          

               i vintermørke 
                                til noen du kjenner  
                   prøv med en utgave av
                                 Lær, Sko og Skinn                                          

                                                                hilsen utgiveren    

                                                                                                 



3.                                                  Fotoglimt fra  åpen dag på Skinnlåven, Nordehov,  9 November 2019

           Foto; Driftsbygning Skinnlåven,  Norderhov  (foto LSoS arkiv).

            Foto: Ekra Kniv, utstilling på Åpen Dag ,Skinnlåven          
                                                                                                          

Det var ca. 300-400 mennesker innom butikken i løpet av dagn 
under Åpne Dag på Skinnlåven og det var således et svært 
vellykket arrangement av opplyser  Marthe Bråtane Ruud-
Andersen på Skinnlåven. Hele 9 utstillere samlet. De var Østmo 
Boots v/skomaker Lars Jensen, Canem Studio v/ Thea Dyring 
som stilte ut lærarbeider. Ekra Kniv , knivmaker.e Ringerike 
Knivlag,knivmakere. Magnar Nordsveen, hundesæler i lær. Mira 
Craig, musiker, klær og accesoarer i skinn/lær. Gro Paulsen, 
saueskinn-søm. Tove Søhol, strikk. Kjersti Leikvoll og Laila 
Stokholm Andersen, Gyllenlær.

(Foto av kniver og sko; Marthe Bråtane Ruud- 
Andersen,Skinnlåven)
                                                                                                          

                 
                   Foto: Sko utstilt av Østmo Boots, ved skomaker Lars Jensen 
        
                                                                  (Takk  til Skinnlåven for foto og tekst om arrangementet.)
                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                               

                  Fotoglimt fra   begynnerkurs i punsling på Skomakerskolen, Fredrikstad, 11-14 November – 2019.

 

Det var fire deltagere på et 
begynner kurs i punsling holdt 
av Alf B. Luneborg  på 
Skomakerskolen i  Fredrikstad.
Foto viser fra venstre, stående i
blå skjorte kursholder, sittende 
ved bordet er fra venstre Lukas,
Malin i blå genser, Shahed i 
hvit skjorte og Vilde i rød 
genser . Kurset gikk over 4 
dager  og berørte også temaer 
som farging med 
akryl,lærplastik, fletting og 
gyllenlær. 

(Foto ; Andreas Reijers) 
                                                             
(Takk til skomakerskolen, red).



4                                Åpen dag hos K. A. Rasmussen AS 4-5- Juni 2019                            

                                                    Foto: Industri byggningen K.A. Rasmussen/ Nogusra holder til i på Hamar

Foto: Britt Elise Korvanen
Markedkonsulent og i resepsjons-
mottaket på åpen dag.

Foto til høyre: Graveringsmaskiner , mange knivsmeder bruker disse nye maskienen der  graveringstikken  brukes ved hjelp  av trukkluft. Foto viser
også en del av kurs-  lokalene K.A. Rasmussen holder.  Det holdes jevnelig kurser ibåde garveringm fatting  og annet åpen for interesserte.
                                                  

           

Foto: Gullsmed Odd Krokfoss  hos                            Foto:  Først forgylles gjenstand, i                         Foto:Viser hvordan sort rodium
K.A. Rasmussen viser  penn                                       gullfarve                                                               dekker halve hestehode farvet med
galvanisering,  d,v.s. hvordan                                                                                                                   penn          
forskjellig farge legges på et grunn-    
material av sølv med en elektrisk penn, 
i øyeblikket legges sort rodium på.                                                                                     Fortsettelse neste side.



5 fortsettelse  fra forige side                      Åpen dag hos K. A. Rasmussen  AS  4-5 juni 2019

Foto: velassortert verktøy utvalg til salg. Man kan sende inn bestilling via e-mail og få tilsendt varene eller hente de på Hamar eller i Oslo, hvor 
firmaet også har kontorer.

                       Fotoglimt ; Bokslipp på Eidsfoss 8 juni 2019, knivmaker Knut Dahl  med ny utgave av boken  Pauting                   

I smia til knivmaker Knut Dahl (til venstre)  fant ny lanseringen av boken Pauting sted med  Sollia Forlags Bjørn Brænd (til
høyre). Et titalls interesserte  var møtt fram under smietaket  i regnværet på utsiden. Bjørn  Brænd  framholdt i en kort tale 
det kulturarbeide som er viktig med en  nylansering . Knut Dahl  fremhevet at mye nytt var kommet med i nyutgivelsen. Og
både format og omslag var fornyet til det bedre i forhold til boken fra 1995.. Det nye opplag er på 1500 eksemplar. 
Tilsammen er første utgaven  blitt solgt i et samlet opplag på 10000 bøker.  Boken kan bestilles via; khendahl@gmail.com 
eller ta kontakt via facebook
                                            
                                                                     (Se forøvrig omtale av boken i Ord Omkring Bok side 26)

mailto:khendahl@gmail.com


6 Verkstedkroken                                       Liten  lommebok  med lang historie       

     
  

Foto over: Forbilde for lommeboken i denne utgave av                           Foto: Ikke helt lik men  slik ble altså slutt resultatet.   
Verkstedkroken er en eldre modell  lommebok som utviklingen             i denne utgaves verkstedkrok som har en omtale av hvordan den ble til.         
har løpt fra med hensyn til bank/kort etc.  Det ble funnet på et
marked, og mulig er den laget en gang i mellomkrigstiden?. Prosjektet går ut på en modernisering, tilpasset tidens krav.

Foto til høyre;  Slik ser malen ut.  Den er tilpasset  til kort og
derfor en aning større enn sitt forbilde  men ennå er den en
snerten liten portemone som kan utvikles videre med hensyn
til f.eks. hvor mange kort den skal ha plass til etc. Men den er
altså ikke stort større enn 10 cm bred og 7,5 cm høy- slik at
den nesten forsvinner i  hånden men alikevel har den plass til
både kort ,penger og regninger. Måten å lage den på har visse
likheter med hvordan hesthandlerpungen (omtalt i Lær, Sko
og Skinn Nr.1-2016) lages – men den skiller seg markant i
størrelse. Denne er bare 10 cm bred og 7,5 cm høy mens
hestehandler-pungen  var 17 cm bred og 10 cm  høy og denne
mangler også bakstykket der låsen sitter som
hestehandlerpungen hadde.  Ellers følger det  med fullt
mønster ark i denne utgaven av bladet.Legg  merke til 
at malen det står «til å dekke over grå papp» på er buet i
overkant og ikke rett som «Framside,rom».
                              

Foto til høyre: skinnet som  brukes her er
gjeitskinn. Men man kan bruke alle slags
typer skinn
bare det ikke er for tykt til å brette, da må
man tynne det. Man bør huske vist man
lager en egen mal at når skinnet brettes
tilføres gjerne en eller to mm slik at 7,5 mm
målt på
 lommeboken tilsvarer  ca.7, 3 mm på papir. 

   
   Foto: Det første  etter utskjæring av skinnet er å fukte det                        Foto: det bredeste sporet på et falseben med halvmåne form 
     for å lage riller omkring alle kanter ,dels til pynt, dels til nytte.               i toppen egner seg godt til å lage riller med    
       Bruke litt saddelsåpe vist skinnet må rense .                                                                                                                                              
                                                                                                                                     ( Forts. neste side.)                                                                                                                                      



7 Verkstedkroken  Forts.  fra forrige side                 Liten lommebok med lang historie
    Først etter at skinnet er blitt tørt fortsetter jeg, vanligvis lar jeg alt vått skinn eller lær, mye eller lite, ligge over natten.

 

 

Foto:Når skinnet er tørt kantfarger jeg det. Ellers ligger skinnet på          Foto: Etter kantfarging  følger innfetting og jeg lar gjerne  
gråpapir og kantfarge står på avis papir –  avispapir kan avfarge.              fettet skinn/lær ligge natten over. 

Legg også merke til at det er to riller på framsiden. Den ytterste av disse tjener som guideline når lommeboken brettes sammen. Den 
andre er enkel dekor                                                                     
                                                                                              Tekniske attributter

 Foto: Grå papp brukes som innlegg            Foto: Låsen består av 3 deler;  (1) ovalen               Foto: En trykknapp brukes innvendig, 
  mellom skinn forside og innside der          som hakene til den den største del av                    den festes med et trykk knapp sett. Man
  låsen festes slik at  «holdet» blir                (2) låse mekanismen bøyes over. En (4)                    bør ikke slå for hardt på dette, da
 forsterket og - som avstiving!.                     bøyle tang er tatt med på foto.                               skinnet som holder trykknappen på 
                                                                                                                                                       plass kan bli «stanset» ut. 
                                                                                                         Mal

Foto: Det kan være verd å ta en nærmere kikk på malen.(foto til venstre). Den har kun tre linjer den brettes sammen etter; 
der er de to loddrette linjer, (foto i midten) som er bestemmende for bredden og den vannrette linjen (foto til høyre) som er 

bestemmende for dybden. Det er viktig at disse er nøyaktig viss ikke ender man opp med  unøyaktig sammenbretting.    
Foto: foto viser et eksempel på feile mål.                             Foto: Her er riktige mål og alle bretter møtes presist. Dersom

             Dybden er målt skjeiv- og malen blir ujevn                         det blir feil i malen og man bruker den til å brette skinnet etter
             når den  brettes sammen. Man vil også merke                     så vil feilen  følge med.  (Se pilene)                  
             det inne i lommeboken om bredden er målt feil.                                                                              
                                                                                                                 Fotsettelse på s.31-32 



8                                                    Fotoglimt fra den 33 Nord-Norsk Villmarksmesse i Bardu 14-16 juni 2019.  

Foto: Jørn Jensen 
Lærhandel fra 
Lillestrøm var som 
vanlig på plass med en
stand i Barduhallen. 

Foto: «Design 
Røsberg» fra Alta hadde
stand i foyaen med 
skinn- varer, sælig av 
rødrev skinn,men også 
mink, kanin, 
lammepels, reinskinn 
og semsket skinn var 
brukt. Inger Lise 
Røsberg (foto) har også 
har butikk  nettadresse 
er: www.design-
rosberg.com

Foto: Firmaet 
Samekniv fra 
Kautokeino som 
drives av Nils Per 
Henrik Kemi 
(sittende i stol til 
venstre)var også på 
plass på Villmarks-
messen i Bardu med 
sine doudji inpsirerte 
skinn og lær-varer.

http://www.design-rosberg.com/
http://www.design-rosberg.com/
http://www.design-rosberg.com/


9                                    Fotoglimt fra den 33 Nord-Norske Villmarksmessa i Bardu   14-16 juni 2019          

                                     Foto; stilbilde fra Nord-Norsk Villmarksmesse, viser  bakside av en bod og reinskinn .  
                                                                                        *
                                                        Om Nord-Norsk Villmaksmesse på Setermoen 2019.
Årets  knivkonkuranse på Nord-Norsk Villmarksmesse  ble avlyst p.g.a. sykdom. Ellers forløp messen av sted i kjent stil. 
Det var ca. 7000  besøkende tilsammen i messehelgen noe arrangør opplyser «er det normalt antall forventet besøkende». 
Mens det i rekordåret 2016  var 12500 .

                       Fotoglimt fra Oslo Design Fair på Lillestrøm 28-30 August- 2019.

                               Foto; Oslo Design Fairs logo.
Det ble sagt at  Oslo Design Fair 2019 først og fremst handlet om tekstil , 
mulig. Alle de store innenfor norsk tekstil var på plass. Også danske og 
svenske firmaer. Men også  møbler dominerte mens skinn/lær/design 
inntok en mer beskjeden plass. Av i alt 325 utstillere var det 7 stander dels 
med skinn/lær varer/produkter men kun 1 med full stand (Kvitfjell 
Handbags) og mange med enkelt ting. Og alle bladet snakket med fikk sine
varer produsert annet sted enn i Norge – og utviklet sine produkter 
sammen med fabrikantene i utlandet. Så noen tydlig norsk design trend, på
området skinn/lær, bortsett fra farvebruk hos en utstiller var ikke å spore. 
Ellers bringer bladet et foto av firma Flårønningens stand med elgskinns 
produkter, (sydd i Kina), som i seg selv var med på å gi et  norsk preg.  
Deres produkter var beregnet på turistmarkede – Årets motto for Oslo 
Design Fair (omtales i katalogen som en tendensutstillig) var «Rethink» - 
hvilket mynter på miljøvennlighet og gjenbruk -.I alt var det 24 foredrag 
innfor temaene; design, interiør, håndverk og ikke minst grønn utvikling.  
                                                                                                                        
Foto til  venstre: En del av Brødrene Flårønningens stand på Oslo Design 
Fair 2019



10                              Fotoglimt fra Håndverksmessen i Brunskog, Värmland, Sverige 28-30 juni 2019

Foto: Libbes Læder v/ Eva og 
Evert Franson.  På foto, Evert 
Franson, de selger egen 
produserte belter, 
lommebøker og annet basert 
på reinskinn. 

Foto:  Ullprodukter av Värmlandsfår og  fårskinn solgte Inger og Gøran Löwen dahl. Gøran Löwendahl sittende på stol i bakgrunn.

Foto: Kolombia design, famile foretagne med mor Monica Munoc i midten tilsammen med sine døttre; til venstre Julia, til høyre Sofia.
De solgte bl.a. lærvarer laget av Kunas folket, som lever i Nord-Colombia.



11                                      Fotoglimt fra    Håndverksmessen i Brunskog, Värmland Sverige 28-30 juni 2019.

                               Foto :  Hemøstris Skinnboa v/ Anita Forsberg fra Gotland med fårskinn og fårskinnprodukter               

                         Foto. Östanå Fårgård v/ Inga & Per-Olof Anderson med fårskinn og fårskinnsprodukter.  

                        
Foto; Brunskogs 
Spelmanslag, fra 
venstre mot høyre; 
Jan Wikner, 
fiol,Staffan 
Alfredson fiol, Bo 
Alfredson, torader 
og Per Søderlein på 
Mandola. De var et 
av mange 
musikalske innslag 
lørdag på marknad 
scenen.



12  «Dager med lærhåndverk»  på Museuo de Coiro, 
                    Allariz, Spania,  3-5 mai 2019.  
              « Jornadas de los Oficios  del Cuero»                    
          Tekst og foto: Pepe  de Compolongo Pereira
Allariz er en landsby nært 
Ourence i nordvest Spaina. 
Den har århundre gamle 
tradisjoner i garving og 
det er grunnen til at de
har hatt et garveri museum
i snart 25 år nå. I 2013 var det et
lite marked for lær håndverkere
som ble frøet til «Jornadas de los
Oficios el Cuero» el.                         Foto: Pepe de  C.Pereira          
«Lær håndverksdager».                                                   
Og fram til  i dag har vi møttes første helgen i Mai for å dele
kunnskap,  møte andre lærhåndverkere  og vise folk hva man
kan gjøre med lær, så 3- 4 og 5 Mai var Allariz senter for 
skinn og lær i  Spania. Årets utgave var full av aktivitet: 
workshops, marked, utstilling, demostrasjoner og 
konferanse. På Fredag kveld åpnet vi to utstillinger, på         
« A Paneira», et lokalt galleri, var stedet vi viste arbeider av 
Juan Garcia Olmedo (Cordova) « Cada uno ve lo que sabe»=
«Enhver ser det han kjenner». Hvor en håndverker kan se de 
praktiske applikasjonene med forskjellige teknikker i 
lær/skinn og den profane kan oppdage mangfoldet med 
lær/skinn som støtte – begge vil komme til den samme 
konklusjon: de står foran flotte arbeider i skinn/lær. På 
garverimuseet åpnet vi «EMparrAO», en av delene 
til»Curtidas» ( =Lærhåndverk, omtalt i Lær, Sko og Skinn 
Nr.1-2019 red anm.) utstillingen som viste 133 måter å lage 
det samme mønsteret til et penal.
På Lørdag og Søndag var museet stedet  for «Tandy 
Leather» og «A bruxa dos Fios» som tilbød utstyr og verktøy
på markede og folk som kom hadde med seg sine siste 

lærarbeider for å delta i «Showcase of the novelties»(=  
presentasjon av nyhetene», et lite sted til å bli stolt av vårt 
lærhåndverk.
Lørdag var en spesiel dag for læring fordi vi hadde fire 
workshops: José Mallo (Munros, A Coruña ) underviste i 
hvordan man gjør florale skjæringer og punslinger. Kurset 
holdt på hele dagen og studentene oppdaget en stil som er 
ikke er så vanlig i Spania. José Bertolo (Vigo, Pontevedra) 
holdt to workshops; om morgen lærte studenete å lage en flat
og en rund fletting i lær og om kvelden laget de en flettete 
nøkkelring. Ernesto  Sánchez (Allariz,Ourense) hadde et 
spesial kurs i modellere en blomster vase med sand  herdet 
med varmt vann.  Det  er en meget brukbar teknikk  og med 
mange spørsmål som ble forklart og løst. Om kvelden ble 
dagen avsluttet med en konferanse av Franklin Pereira som 
kom fra Portugal for å gi oss en ovesikt over oppdaget  
lærhåndverk  fra forskjellige kulturer, fra før kristus til i dag.
En spesiell klasse på samme sted hvor han for tyve år siden 
åpnet sinnet til mange lærhåndverkere  å nå igjen.
Søndag var dagen til å slappe av på og lære av 
demostrasjoner, ved å vise fra lærhåndverkerens ståsted 
måten de arbeider og bruker lær/skinn. José Villar (Silleda, 
Pontevedra) viste oss to måter å bruke luftsprøyte på 
(airbrush),å farge og tilføre farge effekter på lær og hvordan 
man skaper visuelle teksturer med farge og stensiler. Uten 
tvil en meget produktiv klasse. Jeg viste en morsom måte 
hvor vi arbeider en kantsøm om til en flat søm,med bruk av 
farger og effekter  av sømmen. Vi er veldig stolte av 
resultatet av « Jornadas de los Oficios Cuero», et hardt 
arbeide, men morsomme dager, folk fra hele Spania kom og 
var sammen, møtte mennesker med den samme lidenskap 
for lær, lærte nye måter å  arbeide med lær, triks og feiret 
med venner av lærhåndverk. Du er velkommen i Mai 2020 
til Allariz.
               (Takk til Pepe de Compolongo Pereira
                                 for tekst og foto.) .

            

            
                                           Photo. Work by Juan Garcia Olmedo Exhibited i Galleri  



13                              Fotoglimt fra «dager med lærhåndverk, Museuo de Coiro, Allariz ,Spania, 3-5 Mai- 2019

                                                             Foto: Museuo de Coiro, ved elven Arnoia i Allariz, Spania       (Foto:  arkiv, LsogS).

   

      

Foto: Tandy Leather  Company stand, til høyre med ryggen til; Andres Ruiz  som kom
helt fra Cadiz i sør Spania og bidro til flotte dager.

   Foto: Arbeide av Ernesto Sánchez, blomster vase,
   våtformet med sand, fra workshop, Allariz, 2019

 

Foto til høyre, arbeide av
Ernesto Sánchez, fra
workshop i Allariz,2019.
                                        
       

 

                     Foto: Fra kunst og håndverks utstillingen  « Showcase of the noveleties»



14                                              Kort samtale med Valerie Michael og Neil Macgregor                   
Kort introduksjon: 
Valerie Micahel og 
Neil MacGregor
har hvert tonegivende
i verdens
lærhåndverk
helt siden 1970 tallet.
Og har også hatt
innflytelse siden da 
i norsk skinn/ 
lærarbeide. I 1993 
publiserte Valerie      
Michael boken           
The Leatherworking 
Handbook . 
Og nysgjerrige
fikk bladet en avtale 
om en kort samtale
med dem i Tetbury i
England sommeren
som gikk.

Foto: Valerie Michael og Neil MacGregors hjem, galleri og verksted i Tetbury, England

Det var en lang reise for å komme til Tetbury som ligg sørvest i England  i et forsøk på 
å få til en artikel med Valerie Michael og Neil MacGregor om dems lærhåndverk som er
så kjent  verden over blant  både kunstnere og håndverkere .Jeg hadde tre spørsmål på  
skrive  blokken når jeg ringte på dørklokken og Valerie Michael åpnet døren og ønsket meg 
velkommen inn og det første inntrykket innfor døren var av galleriet, hun sa:
Valerie Michael (fra bare V.M.): alle tingene våre er på utstilling i Chipping Campden. (De
hadde en  utstilling i rådhuset fra 17-26 August 2019. Det var snakk om via e-post at jeg
kanskje skulle dra dit å se den,men det tiden ble for kort).

Foto:  Omtalt bok                   Lær, Sko og Skinn ( fra nå av bare  LsoS): jeg får ikke tid til å dra dit.
                                          V.M.: Jeg skjønner.  Så forsvant hun inn i huset  mens jeg kunne se på hva som var tilbake i
galleriet som fremdeles  hadde mange gjenstander i den engelske stilen som mange ble kjent med via hennes bok  «The 
Leatherworking Handbook» som  ble publisert i 1993  og som fremdeles er den som setter standard for engelsk 
lærhåndverk. Jeg  gjorde noen foto. Da hun kom tilbake gikk vi opp  i verkstedet, jeg snakket om henns bok, og hun sa:

V.M.: Det var et stort 
forlag, Cassell som 
publiserte den, jeg hadde 
egentlig ikke noe med det.
LsoS: Men var det her du 
skrev boken?.
V.M.: ja, vi flyttet hit i 
1976.
LsoS: Hvor mange ganger 
har den blitt publisert siden 
1993?
V.M.: Den har blitt 
kontinuerlig publisert siden 
1993. den er oversatt til 
tysk og spansk. (Hun fant 
fram den siste utgaven  og 
telte opp antall 
publiseringer); 23 ganger 
har den blitt nyutgivetog 
har solgt i over 100000 
eksemplarer.
Det er et nesten uttrolig 
antall ganger-                       

           Foto. Fra galleriet MacGregor & Michael i Tetbury, fremdeles noen flotte arbeider utstilt.             Forts. neste side.



 15  forts.f.f.s.                                  Kort samtale med Valerie Michael og  Neil Macgregor.

                                 Foto: Valerie Michael og Neil MacGregor i verkstedet i Tetbury.

V.M.:  Vi flyttet hit fra Bristol
LsoS: Så, dere var i Bristol før dere kom hit?.
V,M.:  ja, vi hadde en butikk , solgte klær om forskjellige ting mellom 1971 og 74. Men så skjedde det ting, vi oppdaget 
lærhåndverksmuseet i Northampton, jeg traff en salmaker  som lærte meg å sy for hånd  og med det forandret vårt håndverk
seg veldig mye.Med en gang du lærer å sy skikkelig for hånd kommer retsne av seg selv. Vi sluttet med  skjæring og 
punsling 
LsoS: jeg tenker på deres kunst og håndverk som tradisjonellt engelsk?
V.M.: Ja,... det er basert på tradisjonelle engelske teknikker og framstilling.  Hva vi prøver i vårt liv er å utvikle, se 
fremover, vi designer,for eksempel er det stoppete kalveskinns  belte i boken innspirert av en sal (denne salen er vel kjent 
fra foto far National Leather Collection Museum i Northamton.  Tidligere het det The Leathercraft Museum i 
Northampton). Vi var også interessert i å utveksle kunnskap om lærhåndverk og i 1984 arrangerte vi en internasjonal 
konferanse. 
I 1989 var vi tre uker i Spania,vi søkte etter spansk lær (gyllelær) i den forståelse av teknikker  som ble utviklet etter 
maurerne. Vi fant flotte museum og mennesker som fremdeles arbeidet med disse tenikkene.
V,M.: I 1993 etter at boken kom ut, begynte folk å kontakte meg, de spurte om jeg kunne undervise – derfra begynte jeg å 
undervise, ganske enkelt med introduksjons helger, men gjennom årene har det blitt mer krevende prosjekt.  Så som 
reisevesker du alleresde må være erfaren for å gjøre.
På dette  tidspunkt hadde Neil MacGregor kommet inn i verkstedet,han sa
Neil MacGregor (fra nå bare N.M.):  Folk som har gått på kurs her kommer tilbake for ekstra kurser, noen har startet små 
butikker/verksted.
LsoS: Det har kommet folk hit fra hele verden?.
V.M.: folk har kommet fra mange forskjellige land forå lære her i Tetbury.
LsoS.: Er det riktig å si at det er en  Tetbury skole for lærhåndverk?
N. M.:  ja, jeg tenker det.
LsoS:  Har dere ukes kurser eller?.
V.M.: 6 dager !
LsoS: Har dere lengre og kortere kurs?
V.M.: 2 dager, 4 dager, 6 dager og noen ganger 8 dager og lengre
N.M.: Veske design er 6 dager. Vi har noe vi kaller «sommerskole» og «vinterskole» hvor  studentene bringer med seg eller
velger forskjellige prosjekt. Du må ha litt erfaring  for å lage reisevesker eller vesker med rammer. 
                                                                                                                  *
Det var det hele, de tre spørsmålene på skriveblokken var besvart uten å måtte spørre. Og det ble også tid til en kopp te og masse prat om lær kunst 
og håndverk. Og særlig om det russiske læret som ble funnet ombord på det dansk skipet Metta Catharina som sank i Plymouth sundet i 1786 
underveis fra St. Petersburg til Genova, Italia. Neil MacGregor  arbeidet med det, holdt på å lage en reiseveske med metall ramme for James Purdy 
& Son, Gunmakers in Myfair, London. Du kan se den ligge på bordet, midt i foto ovenfor. Litt rødlig i fargen. Men det er en annen historie, en 
annen tur, en annen prat. Ellers kan kontakt gjøres via; www.macgregorandmichael.co.uk or www.leathercourses.co.uk  
                                          Det gjenstår bare å si mange takk for all vennlighet jeg ble møtt med i anledning besøket, tusen takk.

http://www.leathercourses.co.uk/
http://www.macgregorandmichael.co.uk/


16                          Skotyper gjennom tidene-                        
(Fortsettelse av en artikkel  påbegynt i Lær, Sko og Skinn Nr.1-2018.  
Den var første gang trykket i Lær, Sko og Skinn Nr.24, 1941  som kom 
ut mellom 19127-1942 . Redaktør var Richard Seligmann.).                        
                                                                                                                     
Denne utgave: Tidligere britiske og anglesaksiske skomoter.
Briterne før de romerske legioners invasjon synes ikke ha 
brydd seg særlig om sin bekledning eller sitt fottøy. Heller 
ikke historien har beskjeftiget seg med det, for vi har få 
opptegnelser og kan derfor danne oss ringe ide omhva slags 
fottøy de brukte. Fra de få kilder man har kan man slutte seg 
til at de som alle andre primitive folk mest brukte rå huder, 
skåret slik at det gikk en søm på langs, men det blir mer 
gjetning enn kunnskap. Vi må basere oss på hva Campion i 
sitt verk: «Ye Gentle Craft» beretter, bekreftet av Thomas 
Wright i sin bok: «Romance of the Shoe», nemlig at briterne
tidlig brukte noe i likhet med den skotske Pampootee eller 
Curan, som også bruktes i Irland. I et hvert fall kan man gå 
ut fra at det var nytteeffekten mer en fasongen som var det 
avgjørende for skotøyet.
De romerske legioner førte med seg sine egne skikke også 
for fottøyet. Hva man har brakt for dagen av deres 
etterlatenskaper viser at de dels brukte sandaler dels støvler, 
som etter romersk påvirkning fikk et mer sivilisert preg. 
Omhyggelig gjennomhullede mønstre for overlæret er 
påvist, sålene spilte mindre rolle. Romerske sandaler fikk 
innpass, de hadde korksåler og ornamenterte overdeler.     
Det var også romerne som inspirerte saksernes fottøy, det 
viser også den saksiske sko som her er avbildet.                 
Etter hva Campion beretter daterer den saksiske sko seg fra 
første halvpart av det åttende århundre.
Det ser ut som en tresko har hvert i bruk i det niende og 
tiende århundre, formentlig besto de av tresåler med 
læroverdel. Campion forteller videre at på den tid var tresko 
også brukt av høyerstående personer, hvilket han slutter av 
det funn som ble gjort i en grav, som har tilhørt Kong 
Bernhard av Italia, sønnesønn av Karl den Store. En i
italiensk forfatter forteller at skoen bestod av tresåler med 
overdel av rødt lær, snøret sammen med remmer.
Disse sko viser også at det å gjøre forskjell på høyre og 
venstre sko er en forholdsvis ny ting. Imildertid er Bernhards
sko skåret til slik at de har passet stramt til føttene og 
avtrykket av tærne kan sågar sees, derfor kan ikke høyre sko 
ha passet på venstre, ei heller omvendt.
For nærmere å kunne fiksere den tid da man først gjorde 
forskjell på tilskjæring av høyre og venstre sko – om hvilken
der hersker stor meningsforskjell, nevner Campion 
Shakespears verk «King John»,.. hvor smeden står og har 
ondt i bena med sine sko påsatt omvendt.
Sakserne synes også å ha gjenopptatt den usøkte og 
raffinerteornamentering av skotøyet som hersket i Rom og 
Hellas etter som adelskapet og plutokratiets fottøy på den tid
var rikt dekorert med edelsteiner og forgylling. Mens andre 
igjen hadde sko med broderier på. Støvler besmykket med 
gull bruktes av Anglosaksiskefyrster og biskoper. Karl den 
Store som regjerte på den tid brukte juvelbesatte sko ved 
høytidelige anledninger.                                                        

                 Normannisk Skotøy.
Normannisk innflytelse på fottøymoter var forholdsvis ringe 
i England i de år som fulgte umiddelbart etter erobringen. 
Det var mer alvorlige ting som beskjeftiget mennene enn 

tanken på  fottøyfasongen.
Det var de typer som sakserne brukte som med små 
forandringer fikk innpass. Da forholdene begynte å bli mer 
stabilebegynte også tanken på klær og fottøy å gjøre seg 
gjeldene.

1: Tidligere britisk rå kuhud-sko. 2: Angelsaksisk høy sko. 3.
Romersk ankel-støvel. 4: Romerks sandal med korksåle.5: 
Romersk sandal med ornamentertsåle.6: Normannisk ankel-
støvel. 7: Slutten av 11 århundre. 8:Slutten av 13 århundre. 
Enkel normannisk sko med luksus strømpe. 9. Buskin,14 
århundre.

De normanniske ankelstøvler, se fig. 6 omtales av Campion 
og av Right i deres bøker. Bildet er en gjengivelse av et 
maleri malt med limfarge på veggen i et kapell ved 
Canterbury katedralen. Reminisenser fra sandalformen vil 
sees på de svarte bånd med de hvite prikker. Den utpregete 
sving i gelenken bør man også legge merke til, da den er det 
første tegnpå en slags fasong, som senere hen er ført til det 
ekstreme. 
Under William Rufus regjering (1087-1100) skjedde  en 
merkelig gjenoppblussen av en absurd fottøyfasong som 
bruktes mange århundrer før i det antikke Egypt. Skoene 
hadde en nærmest latterlig form av en spiss foran, men i 
følge tradisjon skyldtes den sylspisse form, Henry 
Plantagnet, Duke of Anjou, og ble «oppfunnet» av han for å 
skjule en stygg utvekst på foten. Campion  bekrefter dette og
sier at denne fasong i begynnelsen var godt likt. Men spissen
ble ført til det ekstreme og fikk form av en skorpions hale.
Prestene fordømte denne mote som blasfemisk, mens Hume 
i sin bok: «History of England» sier : « Skjønt presteskapet 
på den tid hadde det i sin makt  å velte konge og keisertroner
og kunne sende en million menn ut i ørken i Asia, så kunne 
de intet utrette når det gjaldt ågripe inn i denne mote.
Sogar en så absurd sko som gikk en hel fot fram og opp 
foran bærerens fot tilfredstilte ikke motens oppfinnere på 
den tid.                       Fortsettelse på neste side



17    Fortsettelse fra forige side;                                     
        Normannisk skotøy .

En sådan «oppfinner» som Lacroix kaller «Robert med 
hornet» lanserte den fantastiske mote å fylle den 
fremspringende spiss med et slags stoff. Spissen ble surret 
rundt og kunne anta formen av et bukkehorn. Til tross for 
prestenes fordømmelse ble moten straks tatt opp av de 
adelige på den tid.
Imildertid  fikk den – dels på grunn av selve absuriteten dels 
fordi den voldte ulempe under bruk- ikke lang levetid, men 
den dukket allikevel senere opp igjen under andre lignende 
absurde former.
Statuer av gamle engelske konger danner en rik kilde til 
kunnskap om fottøyet i Plantagenet-perioden. Det framgår 
derav at det eneste som var bestemt til pynt på de sandaler, 
som kongene ser ut til å bære var et kunstnerisk arrangement
av remmer og bånd.
Henrik II's (1154-1189) sko som er gjengitt på hans sarkofag
var, etter hva Campion forteller, grønne, smykket med 
gulltresser, hans sporer var festet med stropper av rødt lær.  
Richard 1 (1189-1199) bar støvler dekorert med brede 
gullbånd, og samme slags fottøy synes å ha hvert det 

alminnelige blant Europas adelige på den tid. Henrik VI som
døde to år før Richard synes å ha overgått ham med hensyn 
til luksus i fotbekledningen. Campion forteller at da denne 
konges sarkofag i palermo katedral ble åpnet ble føttene 
funnet å være kledd med sko, som oventil var smykket med 
perler og gull, og korksålene var til og med dekorert med 
kostbart klede.
Edward  1  (1272-1307)  mislikte enhver ekstragavanse i 
klededrakt, og den herskende fasong på fottøy i hans tid var 
tettsittende støvler eller sko, utenpå stramme strømper. Hans 
tid synes således å være en forløper for herremoten i dag.
Imildertid kom besmykning av skotøy atter på mote i den 
siste del av hans regjeringstid og i Edward II's (1307-1327). 
Campion forteller at man da gikk med en mellomting 
mellom sko og støvel mer eller mindre dekorert, med spisse 
snuter og brede på midten. En annen slags type som 
leilighetsvis bruktes på den tid var en strømpelignende 
støvel, se fig.9, som ble holdt oppe ved et strømpebånd 
knyttet under kneet. Den ble laget av kostbart stoff, og 
Campion mener at de bare ble båret av konger under kroning
og av biskoper mens de forrettet i kirken.   

              Forsetter i Lær, Sko og Skinn Nr 1-2020.

          Smykke i lær med amonitt pendant
                  Foto: Lydia Ignatenkova.
Lydia Ignatenkova fra St. Petersburg har laget
smykket som presenteres her på siden. Det
består av lær/skinn  holdt i fargene sort og rød
som fatter inn en fossil amonitt- Læret er grovt i
snittet, nærmest skulpturalt i sin utforming. Selv
sier hun:                                                                 Foto: Lydia Ignatenkova  
 « jeg brukte  samme ideen for mange år siden                               
    i en kolleksjon smykker kalt «Vinduer» hvor jeg
   fattet inn vakker chalcedony ( kvarts) fra Norge».
                                                                                                              

Fotoene viser  øverst fra venstre litt fra tilvirknings prosessen, 
hvordan delene limes sammen og litt om hvordan halsesnoren 
lages. 

                                                                                                    (Takk til Lydia Ignatenkova for å dele disse foto med bladets lesere).
 



18                                          Fotoglimt fra De Nordiske Jakt og Fiskedager 8-11 August -2019.

              Foto; Salmaker Jeanette Øyan stopper på en  sal på sin stand under de Nordiske Jakt og Fiskedager 2019.

                            Foto: Salmaker Roy Hylen som dette år hadde en veldig flott stand med mye kvalitets håndverk.

Foto til venstre; Salmaker
Ingunn Eide
som hadde en bod på
Skinnlåvens stand.

Foto til høyre: Cato
Andreassen  som egentlig
lager sølvarbeider, men
som også er fasinert av lær
og dets muligheter og
hadde en rekke flotte ting å
vise fram.



19                                    Fotoglimt fra De Nordiske jakt og Fiskedager 8-11 August – 2019.                                   

Foto: Daltinn v/ Rolf Egil Krog 
fra Dalsbygda er et velkjent 
innslag på messer og markeder 
med lærbelter og selvstøpte tinn 
spenner. Nytt av året er er også 
salg av slipemaskinsutstyr, sager
etc. (se høyre billedkant) 

Foto til venstre,
 Skinnlåven fra Nordre Hov er 
like fast innslag på De Nordiske 
jakt og Fiskedager. Med mange 
og varierte tilbud til besøkende.

Foto til venstre
Den er ikke til å ta feil av, Jim 
Sterlings markedsbod. Fra den 
selges det  mye skinnklær, hatter 
og annet. På foto poserer Jm 
Sterlig i en av hattene som er til 
salg, såkalt Steam punk hatter. 
               *
 Om de Nordiske Jakt og Fiskedager
                           2019  .                          
Det var i overkant av *200 utstillere,
deriblant også Jørn Jensen 
Lærhandel og Annette Riphedens 
Läder . Samt flere utstillere med litt 
skinn og lær varer. Og det var i 
underkant av *100 foredrag / 
demostrasjoner. Et av foredragene 
hadde tittelen; « Pels fra skog til 
plagg» og ble holdt av  buntmaker 
Jannicke Romøren Eriksen. 
**Besøkstallet var over 32000.
( * kilde; informasjon fra katalog).
(** kilde: informasjon fra nett).
      



20                                                       Fotoglimt fra   håndverksmartnan på Rennebu  16-18 August- 2019.

Foto: Fra åpningen av Rennebu Martnan 2019, ordfører
Ola Øye taler ved åpningen, bak til venstre i hatt,                                                    Foto: Stand til Aurland sko inne i hallen.
martnas gjest Jon Fredrik Skauge, til høyre, daglig
leder Kenneth Teigen-.En musikalsk innslag var ved  Bendik S. Kvam på neverlur og Magnar Storbekken på bukkehorn. De holdt også *et foredrag
med tittelen «Naturlige instrumenter».
(* Rennebumartnan, martnasavis 2019,s.3

Foto til venstre:  Stående Lillian 
Brandsfjell fra Meråker som stilte ut 
selvlaget samisk håndverk. Hun hadde 
stand inne i hallen 

Foto til venstre:  Rådyrdama, v/Marit 
Elin Wandswik som * deltok for 18 gang 
på Rennebu Martnaen . På foto står Signe
Omalie Wandsvik  -

                                          (* informasjon fra nett).



21                                                   Fotoglimt fra  håndverks martnan på Rennebu  16-18 August, 2019
                       

Foto til venstre:  Marit og Jan 
Arnes (Ervik) Håndverk må en si 
utvikler seg fra år til år og årets 
salgs utstillingen må kunne sies å 
være  være imponernede.

 Foto til venstre:  Ronja Revilla  var 
også ny utstiller av året men i følge 
**Martnas avisen 3 generasjon med 
skinn og lærhåndverk. Og tingene hun
lager blir der definert  som «nordisk 
eleganse» .

 (** Rennebumartnaen, Martnasavis, 
2019 s.7).

Foto:  Arnegarden v/  Dagrun Molvik
stilte ut saueskinn av norsk pelssau.

                          ¤

I alt var det 30 nye utstiller på årets martna som ble arrangert for 33 gang.  Det ble lagt vekt på  i åpnings talene at over 1000 frivillige bidro til at 
martnas hjulene går rundt.Det er et formidabelt tall.  Årets tema var tre og ifølge martanasavisen (s.19);  med vektlegging på varige verdier, kvalitet,
kortreiste produkter, milijø og lang holdbarhet.Tilsammen var det  fire foredrag  og utover det som allerede nevnt holdt ***martnasgjest  Jon Fredrik
Skauge  et med tittelen; «Med fortida inn i framtida» med vekt på håndverk. ***Thor Gotaas holdt et om «Treskiens historie».  Og ***Asgeir 
Murvold et med tittelen; «Tre er framtida, rekrutteringsbehov i næringa.» I alt var det 150 utstillere med alle typer håndverk. Og virkerlig flotte 
kunst utstillinger på galleriet. Ellers fra dette blads ståsted var det overraskende mange utstillere med skinn/lærvarer. Og fotoglimtene er kommet 
med så langt det har hvert plass fra noen av standene til utstillerene med skinn/lær,/håndverk. ( ***  Rennebumartnan, Martnasavisen 2019,s.3).



22                                Fotoglimt fra en utstilling om Kirgisistan på  Halland Kulturhistoriska Museum                               
                                      Fra 16 Februar       Kirgisistan   -  Konst och Världsarv til 25 August 2019.   (Del 2).

                                              Foto:  Jurta, utstilt på Halland Kulturhistoriska Museum .

 Foto: Disse særpregete kniver laget i Kirgisistan var også  med på utstillingen som var omtalt i forrige utgave. Skaftet på kniven 
nærmest er laget at en geitfot! Og det bortenfor er flettet skinnsnøre med 
messing beslag. Ellers er det også laget en bok i anledning utstillingen 
som også omtales på denne siden og som anbefales bladets lesere.
                                                                                          

                         Ord omkring bok

 Bok        :Kirgiziskt Världsarv, 
                 Jurtaen och dess filtmattor
Forfatter:  Kerstin Paradis Gustavsson
Forlag     :  Eget Forlag
Utgitt år  :  2014
ISBN        : 978-91-87247-94-1: 

Språk       : Svensk                                              Foto: Kerstin Paradis Gustavsson

Forfatterinnen skriver i *«Etterordet» at «Denna boken har jag skrivit för at hedra
de kvinnor som arbetar med at bevara sina kulturella  textila kunskaper,men 
ochså de män som troget fortsätter att på traditionellt sätt framstella de stora 
vackra jurtorna». Det meste er dermed sagt om boken. Gjennom 20 år har Kerstin
Paradis Gustavsson studert kirgzisk kultur og boken er et resultat av disse 
studiene. Hun skriver  også i «Etterord» om kirgizerne; «*De har genom hela 
1900 talets starka industrialiseringsprocess lyckats bevara sina kulturers genuina 
kunskapar . De lever i resterna av fleretusen-åriga traditioner». Det forteller om 
en enorm kulturell styrke. I alt bygger boken på 30 omtaler/kapitler som i 
hovedsak dreier seg om framstillingen av tradisjonelle tekstile tepper basert på 
tovet saueull hvor også materialer som siv/strå inngår  i en liten del av visse typer
tepper. En omtale over 10 sider forteller litt om hvordan en jurta lages. Boken 
haar ett rikt billedmateriale, 103 foto fordelt på 145 sider som viser mang 
eksempler på kirgizisk filtteppe kunst og håndverk – med sine

                   Foto. Framside bok; Kirgiziskt Världsarv                     symbolmettete mønster- Alt i alt er det en praktbok som anbefales leserne. Den
                                                                                                          kan bestilles via Hallandsk Kuturhistoriska Museum( www.museumhalland.se ) 
                                                                                                         eller fra Kerstin Paradis Gustavsson (www.kerstinparadis.se) 
    (* kilder;  Etterord, Kirgiziskt Väraldarv, Jurtaen och dess filtmattor, s. 141)                                        Takk til Kerstin Paradis Gustavsson

http://www.kerstinparadis.se/
http://www.museumhalland.se/


23             Foto glimt fra utstillingen   «Leather in Shakespear» fra Juni- til September 2019   
                           av National Leather Collection i Northampton, England .

                                     Foto: Fra utstillingslokalet i Grosvenor Shopping Centre in Northampton

William Shakespear trenger neppe noen nærmere forklaring 
angående hvem han var/er. Derimot at han skulle ha skrevet om 
lær/ håndverk/ verktøy i sin skuespill er kanskje ikke like kjent og 
det forklares av eksperter med at det dels kan ha sin bakgrunn i at 
*hans far var hanske maker – og at han sågar fikk termene inn fra 
oppveksten. Og siden ble han selv *medlem av The Worshipful 
Company of Leatherselleres da han omkring 1585-90 flyttet til 
London. Dette lauget organiserte dronning Elisabeths (**1533-
1603)  lærindustri som den gang var Englands nest største industri 
etter ull. Og tilsammen  er lær/ håndverk /vektøy nevnt omkring 
***100 ganger ! i hans skuespill. Utstillingen hadde  10 !  
referanser til  hvor Shakespear brukte lær,håndverk/verktøy termer 
som var vanlig i hans samtid men som  i vår tid for «den vanlige 
publikummer» har mistet (noe av?) sitt innhold. Hver av omtalene /
forklaringer var knyttet opp i en utstilt gjenstand som refererte til 
stykket de/det var nevnt/brukt i. Foto til venstre viser eksempel på 
hvordan disse omtaler framsto – (se også oversikts foto over). Foto 
viser ridderen Falstaff med sitt skjegg som opptrær i ****« Henrik 
IV» og «De Lystige koner i Windsor», Shakespear skriver; « Does 
he not wear a great round beard like a glover's paring- knife?», 
Altså = «bærer han ikke et stort rundt skjegg lignende hanske-
makerens       ***** slikte-klinge». Man bør huske at hanske-
makerne på Shakespars tid også måtte garve  skinnet de brukte – og
en slikte-klinge, ble brukt til å mykgjøre skinnet etter 
garveprosessen. Ordet har forlengst også gått ut av bruk i det 
dagligdagse norske språket og gjenfinnes  kun i faglitteraturen på 
området – mens Shakespeare minner oss om det i metaforen for 
Falstaffs skjegg i stykket «De lystige koner i Windsor». Og  
påminner åss også om at språk kan miste sin betydning -og rett å 
slett bli borte.  I det hele  var det en liten, men interessant utstilling 
som dog virket litt improvisert, uten utstillingskatalog. Den var 
organisert av  The National  Leather Collection UK  og Northampton 
Universitet.   (Mer informasjon:www.nationalleathercolletion.org                                       

(Kilde:* Leather in Shakspear, Quiz./ Leather in Shakespear, nett.  ** Wikipedia, Elisabeth 1. ***Nett; Sheakspear in 100 objects, Stepahie 
Appelton 17 April 2012.  ****Utstillingsinformasjon, Leather in Sheakspear. *****Marit H.Mehlum, bok:Garving, s.30. s.67).

http://www.nationalleathercolletion.org/


24                                                ELWATS 2019 i Arnhem, Nederland - 16-20 Oktober 2019

 Foto; Charil Reis and Ralph Salomon begge fra USA  og The Leather Crafters and Saddlers Journal som står  for 
arrangementet. 

ELWATS 2019 gikk, til tross for sin korte levetid  så langt,  av stablen i både ny og 
gammel form.  Opplegget var det samme som i forgående år med kurser og handelsmesse
Kursene startet 16 oktober og varte ved til lørdag 19 oktober –  mange av fjorårets 
kursholdere var på plass med nye kursoppgaver og teknikker Men også  enkelte nye 
kursholdere var på plass med nye måter å se og gjøre ting på. I alt var det 30 kurser på 
programmet i løpet av 4 dager med et deltagerantall pr klasse fra 1 til over! 10,- hvilket 
gir et gjennomsnitt på 5 personer på hvert kurs?. 5 kurs ble avlyst men var ikke mindre 
interessante ved nermere ettersyn – heller forteller det om bredde i tilbudene - og- om få 
skinn og lærhåndverkere i Europa?. Eller når informasjon om arrangementet  fram til alle
interesserte?. Handels restriksjonene mot bl.a. Russland varer ved. Ellers var handels-
messen to dager, fra 17-19 oktober med tilsammen 15 handlene med alle typer tilbehør 
og tilbud til lær/skinn kunst/håndverk utøvelse.Nytt  av året var en  skinn-lær-kunst og 
håndverks-utstilling  arrangert i et galleri  i 5 etage. Utstillere var årets kurs- instruktører 

 Foto; Danielle Roossien fra         og veldig mye bra kunst og håndverk var utstilt.  Danielle Roossien holdt   også en liten
 Arnhem som er «primus              utstilling av elev-arbeider fra workshops i Nederland før ELWATS som viste
 motor»  for ELWATS                   et høyt nivå.Et lite minus var belysningen som ikke holdt  mål  men som  er en  bagatell 
 i Nederland                                   å løse.Etter hva bladet har  fått opplyst vil utstillingen neste år bli åpen for skinn/lær/ 
                                                       kunsthåndverkere i sin allminnelighet og det vil nok bidra til å øke interessen både  for

utstilling og arrangement. Besøks
antallet anslåes til noen hundre
personer  tilsammen
                                                            
Foto til høyre:  Nytt av året var også
en fri  workshops for barn, holdt av
Gerda van der Stroom de Jong ( i blå
jakke stående midt på foto).
                         *
Ellers medelte arrangør at tallene for
arrangementet  er svakt stigende  i
forhold til fjoråret.                 



25                                    Som tiden går
Ute Jackel, Hamburg, kjent tysk  lærmaker  begynte i 1979  med
skinn og lærarbeider  og har i 2019 40 års jubileum . Bladet 
gratulerer. ( kilde:bok om Leder-Guilde E.V. s.46-47)
Robert «Bob» Beard , den amerikanske lær og punselmaker 
startet med lærarbeide i 1969 og har i 2019 50 års jubileum som 
kunst og håndverksutøver. Bladet gratulerer.                                   
(kilde; bok om Leder-Guilde E.V. s.18-19)
Et grunnkurs i lærarbeide på Raulandsakademiet 25-28-7-2019 
ble avlyst.                                              (Informasjon fra nett )         
Pelle Salmakerlag nettblad «Skinnfilla» meddelte i Nr. 4-2019 at 
Pelles Salmakerlag   var nedlagt etter 25 års drift. Etter hva Lær, 
Sko og Skinn har fått opplyst skal alt av lagshistorikk og materiell
etter lagets 25 årige drift overføres til et museum som alt 
eksisterer på Ramme Gård på Hvitsten angående Per «Pelle» 
Johannessen liv og virke. «Pelle Salmakerlag» var oppkalt etter 
nettopp Per «Pelle» Johannessen (1918-1996). Hvitsten ligger i 
Vestby Kommune nær Drøbak. 
Det tidligere Museum of Leathercraft i Northampton, 
England  har skiftet navn til  National Leather Collection. 
Nettadresse er: www.nationalleathercollection.org                          

                                *                                                           
Ellers er museet tydlig inne i en omstillings prosess som gjør at 
det i sommer ikke har hvert åpent på vanlig måte. Etter hva bladet 
har fått vite godtar ikke forsikringselskapet at museet holder åpent
uten av det har sprinkelanlegg for vann i tilfelle brann. Altså ingen
stor økonomisk sak hva angår problem stillingen. Men hva vist et 
slikt anlegg går av på grunn av falsk alarm blir jo et spørsmål !. 
Lær gjenstander som har endt på museum utstilling har gjerne 
allerede fått det vannet de trenger . Og gjenstandene er ofte 
uerstattelige. Dermed stiger vel forsikringspremiene til 
astronomiske høyder når sprinkel anlegget er på plass?
Skomuseet i Northampton *som åpnet  i 2012 ,- etter ha blitt 
renovert har hvert stengt i to,tre år uten at bladet kjenner  grunn til
dette.  Bl.a. har det fått følger for bladets artikkel serie om sko i 
denne utgave som omhandler tidligere britiske og anglesaksiske 
skomoter og normanniske sko. Et forhåpentlig foto fra museums 
utstilling ble det ikke noe av.           ( * kilde: BBC News 14 April 2012)

Gratangen Husflidlag med lærer Ellen Width avholdt et  kurs i 
fiskeskinns beredning på Gratangen Skole 28-29 September 2019.

                                                                (Informasjon via facebook)  

Den 1 internasjonale lær og skinn kunst og håndverk utstilling
i Tokyo ,Japan , vil bli avholdt dagene fra 7 mars til og med 11 
Mars 2020 av Japan Leather Craft Association.                               
Siste frist for påmelding er : 31-12-2019.                                         
For mer informasjon: www.ilce-tokyo.com                                     
E-mail: info@ilce-tokyo.com                                                

             (Informasjon fra JLCA.- M.M.) 

Scripta  Manent VI, den 6 internasjonale bokbinder 
utstillingen som arrangeres hvert 5 år i Tallin av Estland 
Bokbinder Forbund vil bli arrangert fra 25 September til og med 
17 oktober 2020 i galleriet til Estonia Academy of Arts.                 
Denne utstillingen er åpen for deltagelse for alle bokbinder 
interesserte fra hele verden.                                                              
Mer informasjon om Scripta Manent VI fåes via nett: 
www.scriptamanent.ee                                                                      
(Informasjon fra nett).

Det var et et to dagers grunnkurs i lærarbeide 14-15-9-2019 på 
Skinnlåven. Kurslærer var Arne Markussen Jr.                                

                                                             (Informasjon fra nett).

Dimension in Leather, i Brisbane, Australia, er et arrangemang 
med kurser i skinn/lærarbeide /varemesse som arrangeres fra 27 
juni til og med 5 Juli – 2020. mer informasjon via: 
www.dimensioninleather.com.                            (Informasjon fra nett).

                                      Som Tiden går
Åpen  dag på Skinnlåven  var 9 november 2019.                       

                                         (informasjon fra nett)

Bokbinding – Monica Langwe , Sverige  har flere kurser i 
bokbinding  2019/2020. Mer informasjon via : www.langwe.se
                                                                    (Informasjon fra nett)

Det var et lærhåndverks arrangement i San Minato, Italia   
den 26-27 oktober 2019  arrangert at Cuoio & Pellami  E-shop 
(Leather on line).  Dette arrangementet var om basis punsling og 
sying av lær for både begynnere og erfarne og hadde en grundig 
gjennomgang i bruk av symaskin.I følge arrangøren var det femte 
gang arrangementet ble avholdt siden starten i 2014.  Mer 
informasjon  via ; www.leather-eshop.com   Eller Facebook  
gruppen  «Leather on-line»
                                                                   ( Informasjon fra nett  ) 

          The Rockey Mountain Leather Trade Show 2020             
vil bli arrangert dagene 15 til 17 Mai 2020 i Sheridan, 
Wyoming,USA. Dette arrangement har også utstillingen «World 
Leather Debut» som har åpen deltagelse av 
skinn/lær/kunst/håndverkere fra hele verden.                                   
Mer informasjon via; www.leathercraftersjournal.com 
                                                                             (Informasjon fra nett) 
                                        ELWATS                                                  
The European Leather Workers and Artists Trade Show   vil 
bli arrangert 21-25 oktober 2020 på biliotek Rozet, Arnhem, 
Nederland. Kursene starter 21 til 24 oktober. Mens varemessen er 
fra 23-25 oktober. Mer informasjon via; 
www.leathercrafersjournal.com 
                                                                        (Informasjon fra nett)

Det Nederlandske Sko og Lær museum i Waaljik ,Nederland,..
har hvert stengt siden 2017 grunnet flytting til nye lokaler i 
samme by og vil ikke være åpent før  i 2021                     

                                                (informasjon fra nett).

Etter hva bladet Lær, Sko og Skinn erfarer  er det nedsatt et 
«Læreplansutvalg» som skal gjennomgå skomakerutdanningen i 
Norge. Etter hva bladet har fått vite vil utvalget gå inn for at det 
legges mer vekt på å lage sko i utdanningen, og ikke som i dag 
hvor det i hovedsak er reperasjonskomakeriet som prioriteres.
                             Noen norske markeder i 2020.                                     
Kongsberg marken ; medio Februar 2020
Røros Martnan  18-22 februar 2020. mer informasjon via: 
www.rorosmartnan.no      (informasjon fra nett).
Marsi Martnan, Levanger 22-29 Februar 2020. Mer informasjon 
via; www.levangerkommune.no                             (Informasjon fra nett).
Pinsetreffet/Eidsfoss markede,  medio Mai 2020. mer 
informasjon via : www.visiteidsfoss.no           (Informasjon fra nett)

Nord Norsk Villmarksmesse, Setermoen 12-14 juni 2020. mer 
informasjon via; www.villmarksmessa-bardu.no                          

                                                              (Informasjon fra nett).

                                    Svenske Markeder                              
Jokkmokk Vintermarknad, Jokkmokk, 4-10 Februar ,2020 mer 
informasjon : google Jokkmokk vintermarknad                               

                                                              ( informasjon fra nett)

Fårfesten i Kil ,26 februar-1 mars 2020. mer informasjon via: 
www.forfestenikil.com ( informasjon fra nett)
Gregorie Marknad, Østersund, 7-9 Mars, 2020. mer 
informasjon via: www.bokamarknad.se/ gregorie marknad      

                                                              (informasjon fra nett)

                   Lær, Sko og Skinn ønsker alle sine lesere                     
               og følgere  på nett en god jul                                
                        og et godt nyttår

                                              2020.
                                                   hilsen utgiveren

http://www.bokamarknad.se/
http://www.forfestenikil.com/
http://www.villmarksmessa-bardu.no/
http://www.visiteidsfoss.no/
http://www.levangerkommune.no/
http://www.rorosmartnan.no/
http://www.leathercrafersjournal.com/
http://www.leathercraftersjournal.com/
http://www.leather-eshop.com/
http://www.langwe.se/
http://www.dimensioninleather.com/
http://www.criptamanent.ee/
mailto:infor@ilce-tokyo.com
http://www.ilce-tokyo.com/
http://www.nationalleathercollection.org/


26                                                                                                    Ord omkring Bok

                                  
                                   Bok: Cowboy  Renaissance
                                   The traditional Cowboy Arts Association 
                                   Forfatter: A. J. Mangum
                                   Forord av: Don Hedgpeth
                                   Bidrag av: Chuck Stormes og Don Reeves
                                   Utgitt år: 2018
                                   ISBN: 978-1-7324010-0-6
                                    Språk: Engelsk

Det vil alltid være omtrent umulig å  måle kulturimpulsen en bok gir eller for den saks skyld  
den som dannelsen av en forening på et område fører med seg til omverden utenfor. Dette selv 
om både bok og foreningsdannelse skjer på den andre siden av kloden som i tilfelle med 
dannelsen av TCAA = Traditional Cowboy Arts Association i 1998 i USA og som ligger til 
grunne for boken som omtales.  Dannelsen av TCAA førte med seg en renessanse og fornyelse 
av det tradisjonelle amerikanske western/cowboy  håndverket. Og kulturimpulsen fra TCAA 
etter 20 års virke mener jeg man kan spore hos dagens amerikanske lærhåndverkere som bl.a. gir
kurser på ELWATS i Arnhem hvorfra europeiske lærhåndverkere tar med  seg hjem det de lærer 
og hvor disse håndveksimpulsene i mangt fortsetter leve sitt eget liv – ofte et stykke bortenfor 

sin opprinnelse på hesteryggen og iblandt der hvor motorsykkler utstyres eller i små verksteder hvor vakkert håndverk skapes i så ulike 
sammenhenger. Man tenker kanskje ikke så mye over det – men amerikansk lær, skinn/kunst og håndverk er komplekst sammensatt  og 
bakom noe av den utvikling som har hvert de siste 20 år i amerikansk lærhåndverk/cowboy kunst og kultur som også har sivet inn i europeisk
skinn /lærhåndverk er altså  TCAA impulser. Men lenge før boken kom ut  var nok TCAA kjent på sosiale medier (Internett) hvor 
foreningens utstillinger har blitt publisert bl.a. som katalog  helt siden 2004; nettadresse; (www.tcowboyarts.org) . Det er selvfølgelig 
fremragende kunsthåndverk som stilles ut, og fuksjonellt. En målsettning er at det som TCAA medlemmer skaper og stiller ut også skal 
kunne brukes. Men mye av det når ikke utover samlernes utstillingsrom og saler hvor det kan studeres og beundres. Allikevel, tross det 
fantastiske kunsthåndverk blir det påfallende etter som man leser at det ikke er kvinnelige medlemmer i TCAA. Og dermed presentasjon av 
arbeider med opprinnelse i cowboy kulturen laget av kvinner – som jeg innbiller meg – historisk må ha laget noe !. Hvorvidt denne mangelen
på kvinnelig kunsthåndverk og kunsthåndverkere er et isolert resultat av TCAA's policy eller bokens forfatters oppfattninger eller et resultat 
av storsamfunnet omkring TCAA og forfatter skal være usagt . Men jeg påminner om at det i år 2000 ble stiftet en forening i USA som het 
«Cowboy Working Arts by Woman» som bl.a. i 2003 holdt en utstilling i Sheridan, Wyoming. Men denne foreningen, som ble dannet bare et 
par år etter dannelsen av TCAA fikk av ukjente grunner en kort levetid og eksisterer ikke lengre men den viste iallefall at det -fantes 
historisk?- og at det finnes en del kvinner i samtiden som holder på med den type kunsthåndverk boken tar opp. Og rett skal være rett, det 
finnes en liten omtale i boken av en kvinne  som arbeider med sølv som fikk et TCAA stipend i 2013. Men det blir for lite i forhold til bokens
omfang og betydning. Allikevel er boken, med sitt innhold og hva jeg oppfatter som mangler ved den,  en bok som er verd å ha i bokhyllen. 
Den har unike foto av unike arbeider verden ikke har sett før, laget av en type kunst/håndverkere man kansje ikke får oppleve maken til i 
framtiden. 
Boken kan bestilles/ kjøpes via lokal bokhandel  eller på nett. Man bør være oppmerksom på at frakten  fra USA til Skandinavia er svindyr; 
forsendelsen koster omentrent det samme som boken. Den har ca. 280 sider og måler 30x 27 cm.  Har man utsikt til en USA reise  i nermeste 
framtid kan man kjøpe den der. Vist ikke blir det et spørsmål om «to be or not to be». Innholdet i øvrig begynner med et forord av Don 
Hedgpeth og videre en introduksjon ved Chuck Stormes før den forsetter med 5 kapitell som forteller fra starten av TCAA og detts virke 
gjennom 20 år.Avsluttningsvis har den et etterord av Don Reeves. Og en side med presentasjon av TCAA medlemmer og 3 siders omtale av 
støttespillere.  Boken anbefales alle med interesse for western kunst/håndverk/kultur.
                                                                                                                    Ord Omkring Bok

             

              Bok: Pauting. Tenikk, form og linjer
              Forfatter: Knut Dahl
              Forlag: Sollia Forlag
              Utgitt år: 2019 ( første gang utgitt i år 1994 på Landbruksforlaget A/S)
              ISBN:  978-529-1715-1     -     ( 82-5291715-1 Landbruksforlaget A/S) 
              Språk; Norsk

Det er i mangt blitt en bedre bok, nyutgivelsen av boken «Pauting, Teknikk, 
design, form og linjer» skrevet av knivmakeren Knut Dahl. Den  ble første gang 
utgitt i 1994. Formatet i 2019 utgaven er forandret, omslaget er blitt til det bedre 
og det er skapt mer luft og rom i boken mellom illustrasjoner/foto og tekst. Den 
har med mye nytt foto materiale mens den tekstmessig, bortsett fra en artikkel 
skrevet av Norsk Knivblads redaktør Øystein Køhn, stort sett har beholdt de 
samme tekster som gjorde den første boken til en gedigen suksess. Og mindre blir
neppe andre utgivelsen. Alikevel tenker jeg på at det ikke ble publisert en engelsk
tekstet utgave samtidig. Verden har forandret seg på 25 år, krympet gjennom 

utallige nettsteder og forenklet kommunikasjon. Boken bringer en unik kunnskap om en dekorteknikk det trolig er interessant for  
omverden å lære mer om men som nødvendigvis må fortstå tekstene for å ha optimalt utbytte av å lese for å tilegne seg det praktiske.   
Den er faktisk et av de få  bidrag som kunne ha kommet fra norsk knivmiljø av  internasjonal betydning ut over det sekundere. 

http://www.tcowboyarts.org/


27                                              Om The Ciaño lærhåndverks dager  i  Asturia, Spania 8-10 November 2019                                       
              Tekst og foto: ColRaxe Galician Leather Crafts (coiraxe@gmail.com (Oversatt fra engelsk av Lær, Sko og Skinn).

                                                      Foto; kurslærere på  Ciaño lærhåndverksdager (foto: Isaac Romero)
Den andre utgaven av den Austeriske messen, organisert av det lokale verkstedet Arte Yunastur overgår den første messens 
tilstrømming av håndverkere og deltagere og levner en god smak i munnen til en gjentagelse i 2020. Den austeriske byen Ciaño , 
beliggende i Langreo kommune er annerkjent som hovedsted for det viktigeste lærhåndverk på  Cantabian kysten. Til den andre 
utgaven av konferansen, holdt mellom fredag 8 og søndag 10 November kom det flere forhandlere og håndverkere, fra hele Spania 

som fikk sin debut i 2018. Reponsen fra  publikum har 
også økt og antallet besøkende vokser på slutten etter tre 
dagers åpning. Organiseringen, som avhenger av Nayuma 
Foreningen ærklærer seg selv fornøyd med resultatet og er 
villig til større suksess i 2020. « Mottagelsen var svært god 
og alle gledet seg, både i forhold til publikum og til 
måltidene mellom kunsthåndverkere og i de parvise 
samtaler for å utveksle kunnskap om teknikk og erfaringer»
summerer promotorene av messen, Cristina Rodriguez og 
Hugo Fernández.  I Ciaño  møttes veldige viktige navn i 
spansk håndverk.  Fire forhandlerfirma deltok; Coriaxe fra 
Vigo, A Bruxa dos Fios fra Vigo, Tandy Leather Europe 
(Jerez de la Frontera) og The Skin Trail (Alicante). Og ni 
vel kjente kunsthåndverkere fra områdene: Isaac (Vigo), 
Vilas(Vigo), Kalifa (Bilbao), Jesus (Vitoria), 
Jorge( Ovideo), Aurora (Gijón), Sonia (Gijón), Jose 
(Langreo)og Yuna (Langreo). I tillegg til kurser og         

         Foto: Hvor Ciaño lærhåndverks dager ble arrangert      workshops som egentlig hadde blitt lansert sist år hadde 
2019 utgaven  innlemmet  feiring av et  marked og en utstilling av arbeider sendt inn av kunsthåndverkere fra hele Spania. Karakteren 
av møtested og sted for utveksling av meninger gir Langreo en spesielle karakter og gjør stedet unikt blandt alle varemesser som er 
organisert i lokalsamfunn i Cantabrian. For de inntereserte i å begynne med eller finpusse sine kunnskaper i lærarbeide gi Ciaño 
muligheten til å får klasser, leksjoner og råd fra  erfarne lærere med en solid proffesjonell bakgrunn. Dette års workshops var om farget
og malt lær, flettete nøkkelknipper og armbånd, lommebøker, innvielse til lærplastik og geometrisk punsling.  Monitorene tilhørende 
Tandy eller Coiraxe (Isaac Romero) har bevist kunnskap.Oppmuntret av av responsen fra kunsthåndverkere og deltagere annoserer de 
ansvarlige for Yuna allerede etter et møte i sitt verksted, lokalisert i kveg området i Ciaño; «Takk alle veldig mye og ser dere til den 
tredje utgaven» Hilsen fra Spania. (Pressetekst, oversatt fra engelsk. Sendt av Isaac  Romero, Vigo) .   (Takk  fra Lær, Sko og Skinn).

mailto:coiraxe@gmail.com


28  Om ; Johan «Läder» Karlson og middelalder markede på Nymølla Garvare Gård, Skåne, Sverige
                                                   28 September 2019 .                                                             
Det var etter avtale jeg reiste til Middelalder- markede på Nymølla, i Skåne ,i Syd Sverige ikke langt fra Christianstad som nærmeste 
større by. For å treffe  Johan «Läder» Karlson som hadde opplyst via Facebook at han ville ha stand på der. 
Det var interesant for bladet å skrive om han og hans kunst og håndverk. Bladet møtte han oppe på markedsplasssen dagen før 
markede og  ble invitert på besøk i verkstedet som via Facebook også er blitt kjent – fra tiden han drev på med å bygge på huset 
verkstedet er i, og vi gikk fra markedsplassen til verkstedet, noen hundre meter og praten gikk  om ustillingen på garvergården og 
ellers og han fortalte; Fortsettelse under foto;

                         
                                                                                                            ,Sverige                                    
                                                       Foto: innsiden av verskstedet, Johan « Läder» Karlson sitter ved arbeidsbenken
 
Johan «Läder» Karlson (fra nå bare JLK); jeg har satt opp skilt i 
år, jeg har holdt på i det tyste, nå vil jeg prøve å stille ut,...
Lær,Sko og Skinn (fra nå bare LsoS): har du fundert på å stille ut 
på noen av de amerikanske utstillingene?.
JLK:Neei, jeg har jo det bladet, Leather Crafters and journal, hva 
var det nå det het,?
LsoS: Leather Crafters and Saddlers Journal.
JLK: jaaa, om du ser på de beste der, så driver jeg litt anderledes, 
det er  liksom en gjeng som går igjen der,.......
                                              *
Vi nådde verkstedet og Johan åpnet døren inn og det var slik som 
foto ovenfor viser, et kjempeflott verksted.  
Vel innfor spurte bladet.,
LsoS: hvordan begynte du med lær?
JLK: jeg  var sykemeldt og ville lage en lommebok, og siden har 
jeg lært meg det meste selv, det har ikke hvert noen til å vise meg.
Jeg hadde bøker, Al Stohlman og den slags, og youtube, og litt her
og litt der. Jeg har sydd det meste for hånd, på senere tid har jeg 
lært meg med symaskiner ,-
LsoS: første gang jeg la merke til deg var da det ble en lengre 
diskusjon på facebook om en maskin du hadde kjøpt, hva var 
egentlig galt?.
JLK: Det var en del som var skeiv, det ble mye styr med firma i 
Frankrike, jeg gav opp til slutt, jeg orket ikke holde på lengre, det 
ble språk problemer, jeg fikk kontakt med de som selger 

maskinene i USA og fikk en ny del, i dag går det bra,. Jeg lærer 
mer,......                                                                                             

                                                             Fortsettelse neste side.

    Foto: fra  utsiden til Johan «Lâder» Karlson's verksted i Nymølla
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middelalder markede påNymølla Garvare gård,......................

LsoS: når tid begynte du med lær?.
JLK: kan det ha  hvert i 2012, det må ha hvert det- jeg prøver å 
lære meg alt, det begynte med lommeboken, nå prøver jeg å ta inn
reperasjoner også, så det blir ukentlige penger inn, da kan jeg 
knakke på lær, det er hva jeg vil, men det er vanskelig, en kunde 
ser ikke hva jeg gjør.

LsoS: Hva mener du?
JLK: jeg bruker mye tid på et belte, når kunden kommer synes 
han det er fint men putter det i lommen, han ser ikke det jeg gjør. 
LsoS; ja, det er så,......              
JLK: Det er noen som spør meg om kurser,  men jeg er ikke riktig 
der ennå,----   
LsoS: Men heller ikke så langt  i fra, etter bladets oppfattning. Det
begynner å se bra ut. 
                         ( takk til Johan «Läder» Karlson).

     

Foto til venstre: huset på
Nymølla Garvaregård 
hvor middelalderdagene 
ble arrangert

   

                                    
Foto: Johan «Läder» 
Karlson» stand på 
markede, Johan til høyre i 
samtale med en kunde.
 (                                        
Han brukte et Tandy 
Leather belte mønster i 
demostrasjonen).
                             
    

                                                                                                                                                Om Nymølla garvare gård
Det var første gang arrangøren;*Nymøllabygdens Aktivitetsgrupp 
arrangerte middelalder marked på  Nymølla Garvar gård. .Ellers er 
Nymølla et flere tusenårig gammelt kultursted langs Skräbeelven i Skåne. 
**Men den moderne gavrveri historien begynner ca. 1812 . **I 1868 
byggdes Årups Garveri,  hvorav et par av byggningene  ennå står tilbake i 
restaurert tilstand og i et av dem, en forrådsbyggning ble middelalder 
markede arrangert. Garveriet var i drift fram til 1912. ***I 1946  ble 
garveri-byggningen, et bindingsverks hus  i tre etasjer og et av Sveriges 
største landsgarverier  flyttet til Malmø Museum hvor man kan se det i 
dag. Tilbake i Nymølla er grunnmuren  der byggningen en gang sto. Ellers 
opplyste arrangør ved  Jessica Nordkvist at det var 12 utstillere, noe de var 
veldig fornøyd med. Og trivelig stemmning var det. Og været viste seg 
noenlunde skapelig med solgløtt og en hel del mennnesker kom til den 
stunden bladet var der. Så alt i alt  var det et vellykket første marked.

                  Foto: Nymølla Garvar Gård fra ca. 1812 .                    (* kilde. Presseskriv,Nymølla kommune. ** Bromølla, samhäll och industri vid   
          (Det var her garverne bodde).                     Ivosjöen Strand. S.3-4 ** kilde,Skräbeåns historia, s. 9. Takk også til Bromølla Bibliotek).
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                                                                                  Kataloger.
Leather 2000, katalog fra en internasjonal utstilling i Nederland år 2000. Katalogen  har omtale  av omkring 100 skinn/lær 
kunstnere fra hele verden samt foto av utstillings arbeider. Engelsk tekst. Pris Nk. kr. 200-.
10 Book Artists, katalog fra en utstilling i Galleri Astley, Uttersberg, Sverige år 2010. katalogen har omtale og foto av 
utstilte arbeider til svenske, italienske, franske og estiske bokkunstnere. En fantastisk inspirerende katalog. Pris Nk. kr. 
200-.
Scripta Manent IV, katalog fra den internasjonale estiske bokkunst utstillingen i Tallinn år 2010. Engelsk tekst. Pris Nk. 
kr. 200-.
Wettlauf mit der Vergägerlichkeit, a race against transience, katalog med utgangspunkt i en utstilling i det tyske sko og 
lærmuseum i Offenbach am Main år 2012-2013 som viser til det restaureringsarbeide som utføres ved museet. Tysk og 
engelsk tekst. Pris Nk. kr. 300-.
Boxes and Bowels, katalog med utgangspunkt i en utstilling i det tyske sko og lær museum i Offenbach am Main om den 
canadiske kunstneren Rex Lingwood sine cuirbouili arbeider. Tysk, eneglsk, fransk og hollandsk tekst. Pris Nk.kr. 150-.
Schuwerke, Roger Vivier, katalog fra en utstilling i det tyske sko og lær museum i Offenbach am Main i 2014 om den 
franske skodesigners liv og virke. Tysk tekst. Pris Nk. kr. 250-.
Skills – Thinking Through making – Telling by Hand, katalog til en internasjonal utstilling med start sted i Svolvær 
Kunstsenter. Viser arbeider til 12 nordiske og en engelsk kunsthåndverker. Norsk og engelsk tekst. Viktig referanseverk i 
norsk kunsthåndverk. Pris Nk. kr. 150-.
                                                                                         Bøker.
Whipmaking, A beginners guide. Forfatter Dennis Rush. Innholdet viser hvordan man lager  Stock whips, Bull whips, og 
Snake whips. Pris Nk. kr. 200-.
Luis Ortega, Rawhide Artistery. Forfattere Chuck Stormes og Don Reeves. En biografi om den amerikanske kunstneren 
Luis Ortega's liv og virke. Hans kunsthåndverk besto i fletting med  bruk av råhud (raw hide). Men hadde  også en 
fascinerende livshistorie man får innblikk i ved lesing. Fantastiske arbeider gjengis via fotografi i boken. Engelsk 
tekst,papir innbinding, Pris Nk. Kr. 400-.
The Leather Working Handbook. Forfatter Valerie Michael . Om engelsk lærhåndverk, papir innbinding,engelsk tekst. 
Pris Nk. kr. 350-.
Encyclopedia of Raw Hide and Leather Brading. Forfatter Bruce Grant. En omfattende bok om fletting som har alt 
mellom permene. Innholdet er rikt illustrert med tegninger som viser steg for steg hvordan man lager den enkelte fletting. 
Også foto og connoisseur omtaler. Pris Nk. kr.350-.
Den Strømska Garvaregården i Simrishamn. Forfatter Gøsta Ehrenberg. Tilleggs artikkler av Margareta Larsson og 
Juhani Berg. Utgaven er en pamflett om garveri museet i Simrishamn, Sverige. Svensk tekst. Pris Nk. kr. 100.
Art of the Boot. Forfatter Tyler Beard, Fotograf  Jim Arndt. En veldig bra bok om amerikanske boots. Papir innbinding. 
Pris Nk. kr. 400-.
Skor  är huvudsaken, Sjutton kvinnliga forskares funderingar om skor, En bok med mange synspunkt om sko.  Svensk 
tekst. Publisert 2013, Pris Nk. kr. 360-
                               Frakt kostnader kommer i tillegg til opplyste priser etter postverkets takster. Sendes i oppkrav.
                                                        Hefter, tidsskrift etc fra Bladet Lær, Sko og Skinn Forlag
Enkelte tidligere utgaver av Lær, Sko og Skinn til salg.  
Pris for  enkelt utgaver Nk. kr. 50-.  
Pris for to års utgaver Nk. kr. 100,-.
Henvendelse via brev, e.mail eller nettside: www.laer-sko-skinn.no  
Tre generasjoner tre og lærskjærere. Forfatter Franklin Pereira. Et minneskrift om en portugisisk håndverker familie: 
100 års minneskrift 2012. Engelsk eller norsk tekst. Pris Nk. kr. 100-.
Et lite skrift om rykking av skinn. Minneskrift om buntmakeren Richard Henriksen. Omhandler rykking av skinn, en 
gammel bearbeidings metode angående forlengelse av pelskinn som ikke er så kjent lengre. Skriftet baserer seg på samtaler
med Richard Henriksen (1926-2015).Illustrert med foto. Norsk tekst. Pris Nk.kr. 100-
Om  Jose Ma. Bernardo Sappia, «Life and art  to an artist,  50 years aniversay 1968-2018». Et jubileums skriv i 
anledning den kosmospolitiske kunstneren Jose Ma. Bernardo Sappia 's 50 år med skinn lær, kunst og håndverk. Engelsk 
tekst. Pris kr. 150-

                                                                             Husk julegaven i år. 

                                                Lær, Sko og Skinn har flere bøker som skaper trivsel og glede.

                                       Bestilling kan sendes til: Bladet Lær,Sko og Skinn Forlag, Postboks 71, N- 2241 Magnor 

http://www.laer-sko-skinn.no/
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      Foto: viser hvordan  malen blir             Foto: Delene til kort og lomme  og         Foto: Delene satt sammen . Nå kan
    når den  brettes sammen etter linjene       klare  til å settes inn i  lomme-                man se hvordan  de to klaffer fungerer. 
                                                                     boken mellom brettene.                          Punglåsen er til den utvendige klaffen
                                                                                                                                     og trykknappen til den innvendig .

          
Foto; kort og kortlommer på plass                  Foto: mal til skinn og gråpapp       Foto: viser hvordan gråpappen stikkes mellom

                                                                                                                                                        lommebokens innside og utside.       
                        Når man forstår hvordan malen fungerer blir skinn arbeidet mye enklere.

                                                                                    Skinn arbeide .                                                                                 

Foto: Det begynner å bli en lommebok ut av det. 
Når man begynner å brette lommeboken  sammen kan 
man stryke litt  vann i foldene på innsiden.  Da holder
skinnet fortere på formen når vannet  tørker. Det er

 Foto: Det enkleste er å brette skinnet        Foto: Her sier man farvel til papir-      luft som gjør at lommeboken blir litt klumpete i
 med papirmalen inni og la ytterste rille     malen. Lommeboken brettes               begynnelsen, ikke skinnet.        
på framsiden være guideline;10 cm bred.  sammen. Den blir litt klumpete i starten.                                    Fots. neste s.                   
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                  Innmat/ kort/lomme.

Foto: lomme på framside og kortlommer              Foto: Sydd i bunn. lommene  er           Foto:  Lommeboken satt i lett press over 
syes sammen i bunn. En sømlinje                    nå klare til å setts inn i                   natten .   
er markert med hvitt. Man må rubbe med              lommeboken.                  
sandpapir på narv hvor det er nødvendig                                                      
for liming.Til venstre nål og tråd.                                                                    .  
                                                                                                                                                                                                                        
Når delene som skal være i lommeboken er satt inn må man fortsette arbeide med formen. Når man synes man har funnet 
en tålelig form settes lommeboken  i press over natten.Da blir den blir lettere å arbeide med dagen etter  når man skal  sy 
den sammen, sette på lås  og trykknapper. 
                                                                                 Sying, lås og trykknapp

             Foto:Klar til å sys               Foto: et lite tilbakeblikk på        Foto: Først syr man lommeboken , så festes trykknapp. Deretter  
                                                          modellen som sto forbilde         festes låsen. Det er viktig å huske at låsehakene også skal gå 
                                                          viser at sømmen bare går           gjennom gråpappen, ikke bare skinnet før de bøyes over ovalen.
                                                          ca 2/3 ned på hver side.             Gråpappen limes fast – man må derfor ha laget hull til å få
                                                          Den nye lommeboken                hakene gjennom før man har lim på. Etterpå limes skinn
                                                          syes på samme måte.                  innlegget over grå pappen.
                              Ferdig lommebok.    
Det er uten tvil en  artig gjenstand både å se som eldre
modell og ikke minst å lage en moderne utgave av  med
sine modifikasjoner med den som forbilde . Det er
dessverre ikke plass her til å gå nermere inn på den eldre
utgaven – men den skulle kanskje på ene siden være
kjent nok av alle skinn og lær interesserte ?. Og på den
annen side håper bladet på å kunne bringe denne
lommebok typens historie i en av de kommende utgaver.
Ellers dukker den rett som det er opp på  markeder og har
man ikke sett den før så kan ta en kikk på den der!!. Jeg
håper omtalen her i bladet sammen med foto og mal som
følger med er forståelig nok slik at om noen skulle trenge
en  liten lommebok så er dette et alternativ. Den er ikke
en kopi av orginalen – men en  moderne variant som kan
lages i flere om man måtte ønske det. Lykke til.


