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Det er en helt grei bok om hvordan man lager
florale mønster til dekorativt bruk i
lærarbeider. Men den er ikke hva jeg vil
karaktrisere som en begynnerbok. Heller
henvender den seg til det midtsjikt av utøvere –
som ved hjelp av bokens innhold kan gå
sammenlignede gjennom sine egne kunnskaper
– se de fra en litt ny vinkel – og slik få impulser
til å nå fram til et mer sofistikert nivå !. På så
vis skiller boken seg ut i en grå tid som ikke
akkurat oversvømmes av bøker om emnet.
Innholdet viser til hvordan mønster basert på
akantus ranker bygges opp fra grunn av på en
kunstferdig måte,forfatteren terper på
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nødvendighetene av å holde sirkler og linjer
mellom ranker og blomst – og viser hvordan
og hva man bør holde utenfor en sirkel og innenfor. Man får en klar forståelse av hvordan man best
gjør det for å få et godt resultat. Han øser av sine egne erfaringer og sneier også innom forklaring av
egne ord og begrep som har dannet seg underveis i hans virke og som ikke er overflødig men som
heller får en til å spørre om det viser til en mangel i tidligere/andre bøker om emnet når det gjelder
forklaring f.eks. av noe så elementtert som at blomster rankene bør strekkes ut når man lager et
akantus inspirert sirkel mønster. Forfatterens forklaringer tilgodeser utøveren av denne kunst og
håndverksdisiplin. Og det er i så måte en sjenerøs bok. Det er 6 år siden den ble publisert, den har 90
sider alt i alt fordelt på 14 kapittler som starter med en introduksjon av forfatteren, videre har den
omtale av allerede omtalt innhold og avsluttes med et fotogalleri over arbeider av forfatteren selv og
venner av han. Vil man kjøpe boken, er det kanskje greiest å henvende seg via Facebook til forfatteren
selv. Boken er ikke utstyrt med ISBN nummer, og derfor nærmest umulig å finne via en ordinær
bokhandel eller på bibliotek.

