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Beskrivning
Författare: Bernt-Olov Andersson.
Tumstock
Om jag inte har så bråttom kan det hända att jag går och handlar på ICA Björksätra. Folk vill
prata. Här kan jag möta hela världen på en förmiddag. Den samlade kunskapen, och viljan att
förmedla den, är påtaglig.
En dag stoppar en gammal man mig. "Hör du, Andersson." (Han har läst mina
verktygsbetraktelser i tidningen.) "Jo, jag har en egendomlig tumstock hemma i en låda. Den
skulle du ha tittat på, du som skriver om verktyg."
Mera blir det inte sagt.
Ett par veckor senare träffas vi igen "Hör du, Andersson..."
Efter ännu ett par veckor ringer det på min dörr och utanför står den gamle mannen med sin
tumstock i näven. Och nog är den lite egendomlig.
Den är en aln lång, alltså måttet från armbågen till spetsen av långfingret. Den är tillverkad i
buxbom, ledad i fyra delar och lederna är av mässing. Trots att den är knappt 60 centimeter
lång, så kan man utöver detta mäta flera sorters tum: engelska inch, verktum och decimaltum
som är en slags transformering av den gamla foten. "Den här ska du ha!" säger han och
berättar samtidigt hur han växte upp granne med poeten Stig Sjödin på bruket i Sandviken.
De kroppsnära måtten är på väg att försvinna. En tum är inte alltid en tumme. En inch är 25, 4
mm, en wienertum 26,3, en burgostum 23,2, en preussisk decimaltum hela 37,7 och en dansk

tum 26,2. Och så vidare. Måttet växlar mellan länder. Förr i tiden klagade engelsmännen på att
de fick för lite av det virke de köpte från Danmark. Danskarna bedyrade att de levererat
korrekta mängder, på tummen när. Men det visade sig att virket hade torkat och krympt under
transporten. Därför mättes virket i fortsättningen i en större tum än den engelska för att ge lite
krympmån. Så det var lite si och så med tummen på den tiden.
Den gamle mannen som besökte mig heter Helge Astnell, om han nu fortfarande lever. När
han kommer cyklande är han snart 92 år, men verkar åtminstone tjugo år yngre. Det är
imponerande. Kan jag själv hålla balansen på en cykel vid 92 år ålder? Troligtvis inte.
Helges tumstock är av den allra äldsta sorten. Visserligen har det funnits tumstockar allt sedan
antiken, men den ledbara tumstocken räknas från året 1883. Då uppfann nämligen svensken
och chalmersingenjören Karl-Hilmer Johansson Kollén just dessa stockar med tre leder av
mässing.
Som byggnadssnickare har jag väl brutit av några av den moderna sorten. Det var ju något av
en sport att så fort som möjligt vika ut tumstockarna inför någon mätuppgift, en gjutform,
gipsskiva eller regelvägg. Det blev som en ritual och vi yngre härmade de äldre och mera
erfarna snickarna. Och lite svinn får man ju räkna med om man ska bli mäster.
Idag påminns jag om min egen ålder när jag besöker byggvaruhuset och vill ha en 2"x4" regel
och den medelålders mannen i brädgården är tvungen att fråga en kollega om hur mycket det
blir omräknat i millimeter.
Jag påminns också om min ålder en dag när jag sitter vid min dator och skriver en av dessa
verktygsbetraktelse, när jag oväntat förlorar all kraft och känsel i min vänstra sida. Vänster
arm och ben lyder mig inte.
Jag har drabbats av en stroke. Det är min 64:e födelsedag, livet stannar upp, mina cirklar
rubbas.
Men jag hade en enastående tur. Skottet missade. Rehabiliteringen gick smidigt och skottet
verkar inte ha lämnat efter sig några skador eller ärr. Men man står där i skogsbrynet och
darrar som en råbock just vid skottögonblicket. Man ser den okände jägaren lägga geväret
tillrätta på axeln. Hur han siktar noga och trycker av. Och jag kan ännu höra hur skottet ekar
genom skogen.
Plötsligt blir allting så tydligt. Livet har sina begränsningar. Det som ska göras måste göras nu.
Den gången framför datorn och verktygsbetraktelsen var jag bara ett par centimeter från en ny
tillvaro i de sällare jaktmarkerna. Eller rättare sagt: en tum. Sedan kan det faktiskt kvitta om
det var frågan om en verktum, en engelsk inch eller en preussisk d

Annan Information

17 feb 2005 . Upplevde nyss en 'krock' mellan två olika typer utav bilförare. Bilarna
kolliderade inte då utan vad som kan hända då ovan nämnda kategorier ska samsas på samma
väg. Vägen mellan mitt hem och staden är en mil lång riksväg. Ganska bred sak som inte
saltas. Jag åker där dagligen och vet om att.
Verktygsbod : 33 betraktelser. Book. 作者: Andersson, Bernt-Olov. ISBN : 9789163761416.
Subjects : Verktyg. 文献传递. 18. An introduction to cutting tools : materials and applications.
Book. 作者: Sadik, Muhsin Ibrahim. ISBN : 9789163749209. Subjects : Skärande bearbetning ;
Verktyg. 文献传递. 19. Välj rätt verktyg.
33 arkiska drag tas mycket av planerings- och struktureringsarbetet över av platschef och
arbetsledare. Snickaren använder där skrift i mindre utsträck- ning och .. sina personliga
snickarbälten med verktyg ur verktygsboden och börjar arbeta. .. Carin Tisell, Syntaktiska
studier i Bonaventuras Betraktelser över Kristi liv.
24 Feb 2015 - 4 min - Uploaded by Kulturcentrum SandvikenBernt-Olov Andersson och Lars
Westerman berättar om boken Verktygsbod- 33 .
33 f. samt. Ahn fe l t i LUÅ 1893 s. 57. En mängd samtida och senare utförda avskrifter finns
bevarade. Tre ex. finns samlade i. Handlingar rörande svenska konungars och regenters ...
Efter dessa mera principiella betraktelser skall jag nu gå något närmare in på några av de ..
verktygsbod för det suveräna evangeliet.
Bokbörsen, Nyheter & Media, Andersson, Bernt-Olov ; Lars Westerman, Verktygsbod ; 33
betraktelser (110kr) · Bokbörsen, Nyheter & Media, Andersson, Gisela, Så bor man skönt med
tyger och grönt. (50kr) · Bokbörsen, Nyheter & Media, Alexandra Röhl, Rödhakesång (24kr) ·
Bokbörsen, Nyheter & Media, Jan Guillou, Leif.
24 Feb 2015 - 5 min - Uploaded by Kulturcentrum SandvikenBernt-Olov Andersson och Lars
Westerman berättar om boken Verktygsbod- 33 .
22 maj 2012 . Närmare bestämt har jag besökt Verktygsboden, varav Borås och Veddige har
varsitt. Ett Mecka när det gäller maskiner, tillbehör, färg och allt möjligt. Kul som sjutton
faktiskt, alltid hittar man ju något. Men samtidigt är det lite tråkigt för det är även här som
stereo-typerna uppenbarar sig. Inte enbart, men till.
21 feb 2015 . 21 February, 3:00 PM - Kulturcentrum Sandviken - Sandviken - Sweden - I min
verktygsbod- med språket som verktyg Förra året kom boken Verktygsbod- 33 betraktelser
kring handverktyg av Bern.
Bernt-Olov Andersson läser ur boken Verktygsbod- 33 betraktelser kring handverktyg.
Skönlitterärt, historiskt, vetenskapligt och personligt. Kulturcentrum . 15 Sätra Bälg o Strängar
Tång Annas 2015 02 21.
26 februari, 2015 · 21:33 . Boken är Babels självbiografiska betraktelse över kriget mellan
Sovjetryssland och Polen 1920.” dejt med äldre kvinnor ... dejta otrogen engelska dejta flera
tjejer samtidigt photoshop I verktygsboden stod halvlitern kvar bland de andra flaskorna,
insvept i systemets bruna papper. Han vecklade.
Bernt-Olov Andersson läser ur boken Verktygsbod- 33 betraktelser kring handverktyg.
Skönlitterärt, historiskt, vetenskapligt och personligt. Kulturcentrum . Gransfors & Wetterlings
axe sharpening.
Buy Verktygsbod : 33 betraktelser 1 by Bernt-Olov Andersson, Lars Westerman (ISBN:
9789163761416) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
Betraktelse från CADen visande: tråg, kedja, spännelement, kedjedrev, lagerhus och ”dummy”
föreställande motorblock. Även svänghjulet kommer att fästas med ett spännelement, mer om
det .. Från Verktygsboden kommer denna eminenta domkraft. Med den kan jag höja och
sänka mitt motorstativ som det passar mig.

. von "Persson, Staffan a." (9789163761812) · "Nålbindning - The easiest clearest ever guide!",
von "Nusse Mellgren" (9163761920) · "Färöarna - ett annorlunda mål : guide och
kulturhistoria", von "Andersson, Bernt-Olov" (9789163761423) · "Verktygsbod : 33
betraktelser", von "Andersson, Bernt-Olov" (9789163761416).
25 nov 2016 . Din studie påvisar ingen sorts kasualitet eller något liknande på något sätt
överhuvudtaget, vilket studien även själv påpekar, något du hade sett om du faktiskt läst den.
Nu sket du i detta och hoppades på att den visade vad du ville höra. Men som sagt, studien
bevisar ingenting överhuvudtaget, och vi får.
Bernt-Olov Andersson och Lars Westerman berättar om boken Verktygsbod- 33 betraktelser
kring handverktyg. Skönlitterärt, historiskt, vetenskapligt och personligt. Musik med Sätra
Bälg och Strängar. Kulturcentrum, Folkbiblioteket 2015-02-21. Artist Talk Med Hj Rdis J
Becker. Channel Title : Kulturcentrum Sandviken.
Bernt-Olov Andersson läser ur boken Verktygsbod- 33 betraktelser kring handverktyg.
Skönlitterärt historiskt vetenskapligt och personligt. Kulturcentrum . Baixar Ouvir. Baixar
Tommy Gunnars med vänner spelar, A du sitt män far. Data: 21/08/13 | Por: Kalle Eriksson.
Inspelat på Tällbergsdraget . Låten är en Stjuls från.
20 mar 2016 . 1997 [ 1 ]; Färöarna 2000; Vi skriver en pjäs 2001; I syrenernas tid 2002; Vinscha
dig upp i ljuset 2004; Dra åt helvete , sa patron ! 2005; Drömmar om rosor och järn 2006;
Djupt i. Garpeberget 2007; Balladen om. Big O 2009 [ 1 ]; Kanal 2012; Verktygsbod 33
betraktelser 2014; Färöarna ett annorlunda mål
100 gratis dejting ”peterals : Lagom till Halloween: Bibliotekarier i skräckfilmer! Originally
posted on Reel Librarians : Reel librarians appear in every kind of genre, from romances to
comedies to sci-fi to horror films. In fact, the horror/thriller genre is quite a popular one for
reel librarians, particularly for lead roles. It comes as.
05 Bernt Olov Andersson läser 'Tumstock' 2015 02 21. Bernt-Olov Andersson läser ur boken
Verktygsbod- 33 betraktelser kring handverktyg. Skönlitterärt, historiskt, vetenskapligt och
personligt. Kulturcentrum . picjumbo.com_HNCK4067.
. Som en lilja 1997; Färöarna 2000; Vi skriver en pjäs 2001; I syrenernas tid 2002; Vinscha dig
upp i ljuset 2004; Dra åt helvete, sa patron! 2005; Drömmar om rosor och järn 2006; Djupt i
Garpeberget 2007; Balladen om Big O 2009; Kanal 2012; Verktygsbod – 33 betraktelser 2014;
Färöarna – ett annorlunda mål 2015.
10 nov 2015 . 33 studier tillÃ¤gnade Bengt Landgren, Stockholm/Stehag 2002, s. .. 33 Quod ut
faustum esse queat, faxis Tu qureso, qui sub columbre Symbolo DEus homini- bus apparere
es dignatus! .. Vi mÃ¥ Ã¶fver rÃ¶nen gÃ¶ra hvilka betraktelser som helst: vi mÃ¥
fÃ¶rdÃ¶ma dem, eller vi mÃ¥ anse dem farliga.
Annonsbladet Sandviken/Hofors.
En liten text om världsfrågorna. Autor: John Martin Krauklis. I samtidens tjänst : Kungliga
automobil klubben 1903-2013. Autor: Jens Felke, Helena Egerlid. Solnedgången är vackrast
där du står. Autor: Mika Olenius. Verktygsbod : 33 betraktelser. Autor: Bernt-Olov
Andersson. Jag ser underbara ting. Autor: Raymond Snijders.
20 feb 2015 . I min verktygsbod, Bernt-Olov Andersson och Lars Westerman berättar om
boken med 33 betraktelser kring handverktyg. Musik av Sätra bälg och strängar,
Folkbiblioteket Sandviken kl 15. ▷ Musik och scenkonst, Sandviken Open Stage, SOS, öppen
för alla som vill uppträda. Olle Tjärn leder husbandet,.
Bernt Olov Andersson läser 'Tumstock' 2015 02 21. Bernt-Olov Andersson och Lars
Westerman berättar om boken Verktygsbod- 33 betraktelser kring handverktyg. Skönlitterärt,
historiskt, vetenskapligt. Por Kulturcentrum Sandviken; 34 vistas; 2015-02-25. Sätra Bälg o
Strängar Vals från Kungsfors 2015 02 21 1:18.

Som vi ser, är Traktat om poesin inte bara en betraktelse om poesins historia utan även en
krönika över den tänkan- .. Page 33 ... på plats och fortsatt att leta. Sina egna presenter till de
vuxna hade hon noggrant gömt i verktygsboden. Det var huvudsakligen bilder med en tillskrift, som hon målat eller klistrat ut själv.
24 Feb 2015 - 5 min - Uploaded by Kulturcentrum SandvikenBernt-Olov Andersson och Lars
Westerman berättar om boken Verktygsbod- 33 .
Folkared 1:23, Folkared Dalen, 31193 Långås. Pris: arv,tes,bpt,bod. köpare: anderssons
Dödsbo, gunborg Louise. säljare: andersson, gunborg Louise. .. Jfr pris 1:33/st. Stl. 40-46.
Aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd. Skyddssko ENDAST inkl. moms 29 Vi s i Heberg
finn 1 mil söder Falkenberg ICA.se/sorse 90 /st 19.
Verktygsbod : 33 betraktelser. Bernt-Olov Andersson. Häftad. Bokförlaget Reptil, Sverige,
2014. ISBN: 9789163761416. ISBN-10: 9163761416. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
33 iiar erhållit sitt namn af bladens äaggade utseende. .. De lokaler, som äro afsedda för
enklare folk, kallas rätt och slätt bod^r eller magasin. .. *ensam', som vi nyss funnit ingå i
mona- 8t-€rium, Det betyder således ordagrant 'ensling', d. v. s. en person, som dragit sig
undan verlden för att lefva allena i betraktelser.
By Kulturcentrum Sandviken. Bernt-Olov Andersson och Lars Westerman berättar om boken
Verktygsbod- 33 betraktelser kring handverktyg. Skönlitterärt, historiskt, vetenskapligt och .
enviado em: 25/02/15. Baixar e ouvir. download musica Spektrum The Quest. Baixar
Spektrum The Quest.
Bernt Olov Andersson läser 'Slipsten' 2015 02 21. Bernt-Olov Andersson och Lars Westerman
berättar om boken Verktygsbod- 33 betraktelser kring handverktyg. Skönlitterärt, historiskt,
vetenskapligt och personligt. Musik med Sätra Bälg. Stream.
Immigrantens betraktelser, eller välkomna till dårhuset! Sedan jag kom hem från Bangkok och
. Dagen efter stoppade jag bygget, skickade hem folket och flyttade ut till bygget, där jag
inrättade mig i verktygsboden. Jag behövde tänka. Att min fru förlorade ... SV: immigrantens
betraktelser. « skrivet: juni 15, 2016, 04:33 ».
23 jul 2016 . Boyta: 110 kvm, 5 rok Månadsavgift: 7 088:- inkl värme, VA, sop, fiber,
föreningslokal, verktygsbod Pris: 890 000:- el högstbj; 4 NUMMER 63 | VI SYNS I ... (inkl.
moms, efter ROT-avdrag) Tel 0708 50 33 77 www.ahusror.se; 19NUMMER 63 | VI SYNS I
ÅHUS OKTOBER 2015 SUCCEN FORTSÄTTER!
27 sep 2014 . Pris: 172 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Verktygsbod : 33
betraktelser av Bernt-Olov Andersson på Bokus.com.
26 apr 2014 . ”Verktygsbod”, med 33 betraktelser över handverktyg, har tryckts i Rosenlöfs
tryckerimuseum. Visa bildtext Dölj ”Verktygsbod”, med 33 betraktelser över handverktyg, har
tryckts i Rosenlöfs tryckerimuseum. Lars Westerman har illustrerat och Bernt-Olov Andersson
har skrivit. Ett halvår har det tagit att.
Genom betraktelse, noteringar, fotografering och skisser ville jag hitta väsentliga delar som
kändes inspirerande och möjliga att anlägga . 32, 33 , 34). Bakom cypressen byggdes en
skärmvägg av gamla träpålar som fanns i trädgården, för att göra öppningen mindre och skapa
ett rum bakom (se fig. 33 )Skärmen trappas.
22 feb 2015 . I min verktygsbod – med språket som verktyg fo l k B ib l iot e k e t Bernt-Olov
Andersson och Lars Westerman berättar om boken Verktygsbod – 33 betraktelser kring
handverktyg. Skönlitterärt, historiskt, vetenskapligt och personligt. Musik med bandet Sätra
Bälg och Strängar. Lördag 21 februari kl 15.00.
Bergsprängaren Mankell, Henning Bok. 1998. Stockholm : Ordfront 7 ex från 40 SEK.
Verktygsbod : 33 betraktelser. Bernt-Olov Andersson Häftad. 2014. Bokförlaget Reptil 3 ex
från 124 SEK. De glömda agenterna : Norsk-svenska vapenbröder mot Nazi-Tyskland Anders

Johansson Inbunden. 2010. Fischer & Co 9 ex från.
MSCC BULLETIN En tidning för medlemmar i MSCC Foto: Bengt Metz Höstrejset Resultat
Klubbmästerskapet 2011 Besök på Lunds Tekniska Högskola Drömkåk för nostalgiker # 4
december 2011 4 # 2011 MSCC-BULLETINEN Ordförandes spalt Jag har konstaterat att jag
hittills alltid har börjat dessa rader med en.
26 februari, 2015 · 21:33 . Boken är Babels självbiografiska betraktelse över kriget mellan
Sovjetryssland och Polen 1920.” ... När han kom hem till middag hade han gjort en lov in i
verktygsboden och ställt flaskan där inne i hörnet, bredvid rödspriten och linoljan och
bensinflaskan, så att den inte märktes vidare. Sen gick.
Boken innehåller 33 betraktelser kring handverktyg, skönlitterärt, historiskt, vetenskapligt och
personligt. Varje betraktelser har en konstnärlig anfang skapad av konstnären Lars Westerman.
Boken är en faksimilupplaga. Originalupplagan trycktes i 5.
Patrik Mehrens. En betraktelse över demokratins behov av retorik 96. Annika Olsson ... Svar
på de näraliggande frågorna om själva verktygsboden och hur den· inreddes och begagnades
började nu .. all mänsklig kommunikation.33 I sin ensamhet kan den skrivande och den
läsande mötas utan de masker som.
9301852 120209 100st 350bl 500bl 850bl. Post-it® Super Sticky-notislappar har ett starkt
klister och fäster bättre på de flesta ytor än andra notislappar. De här linjerade Post-it®notislapparna är perfekta för anteckningar under möten eller kontorsinformation.
Notislapparna kan även användas till mycket annat, som att.
Stina Hansson Retoriken och dess bidrag till litteratu rvetenskapen En subjektiv betraktelse 10
Nedanstående handlar om en del av retorikens moderna .. vilket sätt man i äldre tid lagrade det
man läste och lärde i sitt nrinne och hur man bar sig åt när man hämtade ut sina verktyg och
sitt material från denna verktygsbod.
Genom betraktelse, noteringar, fotografering och skisser ville jag hitta väsentliga delar som
kändes inspirerande och möjliga att anlägga och som dessutom . 32, 33, 34) Bakom cypressen
byggdes en skärmvägg av gamla träpålar som fanns i trädgården, för att göra öppningen
mindre och skapa ett rum bakom (se fig.
Bernt Olov Andersson läser 'Slägga' 2015 02 21. By Kulturcentrum Sandviken. Published: 2
years ago. Bernt-Olov Andersson och Lars Westerman berättar om boken Verktygsbod- 33
betraktelser kring handverktyg. Skönlitterärt, historiskt, vetenskapligt och .
29 jun 2017 . . boken om deras nya bok som beskriver Gävle och Sandvikens pop- och
rockhistoria mellan Verktygsbod – 33 betraktelser kring 1970–1990. Kl 19.00 Folkbiblioteket.
handverktyg. Skönlitterärt, historiskt, vetenskapligt och personligt. Musik med 25 jan Klara
Källström och bandet Sätra Bälg och Strängar.
14 jan 2015 . Vad gömmer sig i en verktygsbod? Författaren Bernt-Olov Andersson har svar
på frågan och mer än så. . Vad allt kan inte en verktygsbod innehålla? Att redan namnen
inspirerat poeten (och f d snickaren) Bernt-Olov . Verktygsbod: 33 betraktelser. av Bernt-Olov
Andersson (text) och Lars Westerman (bild).
Verktygsbod : 33 betraktelser. Tumstock Om jag inte har så bråttom kan det hända att jag går
och handlar på ICA Björksätra. Folk vill prata. Här kan jag möta hela världen på en
förmiddag. Den samlade kunskapen, och viljan att förmedla den, är påtaglig. En dag stoppar
en gammal man mig. ”Hör du, Andersson.” (Han har.
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