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Vacker bok om Sveriges mest älskade möbel!Mats Palmquist har gjort ett beundransvärt arbete när han nu i
en vackert formgiven bok dyker djupt i en hittills oskriven historia ... Träsmak är en genomarbetad och

lärorik hyllning till en slitstark och vardaglig kompis.« Borås Tidning»En underbart vacker, rolig, kärleksfull
och informativ bok.« Östra SmålandI den vackra och unika boken Träsmak berättas för första gången den
svenska pinnstolens uppkomst och utveckling. Med start i det småländska ursprunget och genom de olika
fabrikerna skildras vägen fram till dagens svenska pinnstolar. Det blir en fascinerande resa genom tid och

rum, från 1850-talet fram till idag, där läsaren möter formgivare, arbetare och fabrikörer som på olika sätt har
utvecklat pinnstolen. Boken visar pinnstolens formmässiga utveckling från den enkla 1800-talsstolen till
2000-talets designexperiment. Berättelserna kompletteras med en stor mängd både historiska och nytagna

bilder.

Med start i det småländska ursprunget och genom de olika fabrikerna skildras vägen fram till dagens svenska
pinnstolar. Klassifikation. Uttal skrivs alltid inom klamrar.

Pinnstol 1800 Tal,Pinnstolar
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Den svenska pinnstolen har sitt ursprung i en småländsk herrgård på 1850talet där frun i huset ritade en stol
efter en amerikansk förebild och som hon lät gårdens snickare tillverka sex stycken av. Träsmak ett föredrag
om pinnstolar 6.11 kl 18.00 Foto Anna Sigge. Vacker bok om Sveriges mest älskade möbel Mats Palmquist
har gjort ett beundransvärt arbete när han nu i en. Den senare delar han med sig av i boken Träsmak en bok
om svenska. 1598 kr Finns i lager Trendrum.se Träsmak en bok om svenska pinnstolar. I den vackra och

unika boken Träsmak berättas för första gången den svenska pinnstolens uppkomst och utveckling. Träsmak
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om svenska pinnstolar . Spara som favorit Finns i lager Skickas inom 12 vardagar. Det blir en resa genom tid
och rum från 1850talet fram till idag där läsaren möter formgivare arbetare och fabrikörer som på olika sätt

har utvecklat.

 

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


