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BESKRIVNING

Ljusbågen - som gick i arvAv Curt JonssonEn självbiografisk bok om uppväxten i Västerbottens inland
och fjälltrakter. Som son till en svetsare är författaren från tidiga barnsben nära ljusbågen när fadern
arbetar, föga anande att den skulle förädlas ochge honom ett strålande jobb.Ett tidsepos från femtiotalet
och framåt, från en landsända i kraftig förvandling. Ett stort geografiskt område där utvecklingen gav
optimism åt prövade medborgare. Mycket fanns att ta itu med och utveckla, flottnings-epoken pågår.
Järnvägen är expansiv och får nästan en monopol ställning på vissa orter. Vägar och busstrafik är under
utbyggnad, liksom vattenkraften. Många arbeten finns i skogen med manuell huggning, gallring, och
skogsplantering. Samt att plocka kottar. Jobb finns överallt åt alla. Idrott som hockey och skidåkning
utförs under enkla förhållanden. Bilar blir ett alternativ för vanliga arbetare och snöskotern tar fiskare till
avlägsna platser.Biografin behandlar ungdomens sökande inom olika områden, även efter det förbjudna.
Lusten att bryta sig lös, livet på annan ort under studietiden. Lumpen i ett helt annat län, medan arbete och
liv utspelar sig i ett tredje län under en "oherrans massa" år. Därefter åter på mammas gata, med jobb i tre
kommuner. Visserligen äldre, men hela livet sökande efter livets goda med små medel. Inte rädd för att
prova något nytt.Ett visst motorintresse med diverse tävlingar vävs samman i livspusslet under några
år.Kärlek och hopp varvas med djup besvikelse, skilsmässa, och dödsfall.Ibland handlar livet om att ta
språnget ut i det okända, att börja med något nytt. Allt för att få behålla lyckan och att finna sig tillrätta här
i livet, medan det varar.Kryddad med en god portion humor och ett arbete med och för människor, samt
inte minst kärleken till den norrländska naturen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Grunder i Arvsrätt - Vem ärver Vem? - Begravningssidan.se

Eftersom Charlotte dog barnlös kom staden att gå i arv till Henris barn i andra äktenskapet med Elisabet
av Nassau. Som land utan tunga koloniala arv har Sverige ...

Fråga familjejuristen om arv - Sydsvenskan

Mönstret Unikko har blivit medelålders, men uppför sig fortfarande som en ungdom och kommer...
Onsdag 13 februari ... Mönstret som gick i arv. 0. delningar.

Synonymer till arv - Synonymer.se

En ängel från mamma, halmslöjd från svärmor och girlanger enligt fasters modell. Släktens historia lever
kvar i Anita Anderssons julpyntade hem.
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