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Nu har den klassiska mät-
stocken förnyats. Jimmy 
Berggren, snickare hos JM  
i Stockholm, har gjort en 
måttsticka som han döpt till 
Holeruler (”hållinjal”). 

Måttstickan är 240 millimeter lång 
och kan bland annat används som 
passare. Vid sågning av runda hål 
används ofta tumstocken som pas-
sare.

Då måste man först borra hål i  
tumstocken.

– Men träet spricker, tumstocken 
är inte gjord för att man ska kunna 
borra i den, säger Jimmy Berggren.

Måttstickan har färdigborrade 
hål på var femte millimeter. 

Stickan kan också  användas som 
förlängare till tumstocken vid mät-

skruvsökaren 
– en framgång
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n Jimmy Berggren var snickare hos 
Byggpartner i Dalarna och höll på med 
ombyggnadsarbeten på Falu lasarett 
när han fick idén till skruvsökaren,  
en uppfinning som har blivit en kom-
mersiell framgång som nu säljs  
i byggvaruhandeln.

Det sker i ett bolag där bland andra 
ishockeyspelaren Niklas Kronvall gått 
in som delägare.

Skruvsökaren hittar dolda skruvar i 
gipsväggar och fick stor uppmärksam-
het. Jimmy Berggren utsågs till årets 
uppfinnare i Dalarna 2011.

Skruvsökaren är en stålhylsa som 
invändigt har en fjäderbelastad  
magnet. Hylsan förs över väggen och 
magneten reagerar när den hittar 
en skruv. Hylsans kant är vass och 
stansar fram skruven när man slår på 
verktyget med en hammare. 

Därefter tas skruven bort med 
skruvdragaren. Väggskivorna kan tas 
bort hela utan att det dammar och 
kan återanvändas.
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ning av invändiga mått i trånga 
utrymmen, till exempel i skåp, där 
man annars måste mäta från två 
håll med endast tumstocken.

Stickan fungerar  även som en 
enkel räknesticka med vilken man 
enkelt kan omvandla byggritning-
ens mått till verklig skala. 

Stickans ena sida har millimeter-
skala. Den andra sidan har två ska-
lor: 1:20 och 1:50, som är de van-
ligaste skalorna på byggritningar.

Genom att mäta avståndet på 
byggritningen och multiplicera med 
måttenheten på motsvarande sida, 
får man det verkliga måttet.

Exempel: Skala 1:20 svarar mot 5 
cm-markeringen på linjalens mot-
satta sida. I full skala blir då måttet 
1 meter (5 x 0,20).

Kenneth Petterson

”Tum-
stocken 
är inte 
gjord för 
att man 
ska kunna 
borra i 
den.”

 Jimmy Berggren
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Ett nytt verktyg hittar skruven 

bakom spackel, färg och tapet. 

Då kan väggen rivas hel. Det 

dammar mindre och blir 

lättare att städa.

Idén fick Jimmy Berggren i november 

2008 när han arbetade med ombygg-

nad av vårdavdelningar på Falu lasa-

rett. 
– Vi måste gå lugnt tillväga eftersom 

det låg patienter i rummen intill, be-

rättar Jimmy Berggren, snickare hos 

företaget Byggpartner i Falun.

De rev väggar av gipsplattor och 

gipsdamm virvlade runt i luften, vil-

ket irriterade såväl patienter som sjuk-

huspersonal. Dessutom var dammet 

besvärligt för arbetskamrater som an-

vände kontaktlinser. Och så ville han 

slippa städa upp alla gipsrester. Nu 

kan gamla skivor fraktas ut hela. 

– Jag stod och rev med en kofot och 

fick se en skruv krypa fram genom 

spacklet. Jag tänkte ”hur gör man för att 

hitta skruven så att man kan skruva ut 

den utan att bryta sönder gipsskivan”. 

Lösningen blev skruvsökaren som 

med hjälp av en magnet hittar den 

dolda skruven.
Skruvsökaren, eller ”screwfinder” 

som den döpts till, påminner om en 

hålpipa, ett verktyg som används för 

att stansa hål i läder och andra mjuka 

material. Det består av ett litet rör som 

är vässat i ena änden och fungerar som 

skärare. 

I RÖRETS MYNNING  sitter en liten 

rund magnetplatta. Bakom magne-

ten finns en fjäder. När man slår på 

röret så åker magneten in i röret och 

fångas upp av fjädern som hindrar att 

magneten skadas. 
Skruven frigörs när hylsan med vass 

kant skär hål i pappen runt skruvhuvu-

det. Därefter lossas gipsskruven på van-

ligt sätt med hjälp av en skruvdragare. 

– Den hittar reglar också, både 

metallreglar och träreglar, fortsätter 

Jimmy Berggren. 
Det underlättar om man till exem-

pel ska montera ett gipsankare. För 

att få bästa dragkraft ska gipsankaret 

sättas i plattan, inte i regeln.

På marknaden finns det visserligen 

redan elektroniska regelsökare som 

piper och blinkar när de känner av en 

väggregel. Men den här är betydligt 

enklare och behöver inga batterier.

Ett beprövat och enkelt sätt att hitta 

regeln är också att knacka på väggen. 

När ljudet inte är ihåligt finns det tro-

ligen en regel bakom. 

JIMMY BERGGREN  kontaktade Almi 

Företagspartner AB Dalarna för att 

få hjälp att utveckla sin idé. Almis 

innovationsrådgivare trodde på hans 

idé och gav en innovationscheck på 

15 000 kronor, plus värdefulla kon-

takter som behövs för marknadsfö-

ring och försäljning. 
KENNETH PETTERSON

Mag isk skruvsökare
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n Här är en av många nyheter på 

mässan Nordbygg i Stockholm. 

Från tyska PF Freund kommer ett 

expanderverktyg med vars hjälp 

man pressar ut plåten så att ett 

rör kan träs in i det andra. Ersätter 

skarvning med rörsvep vid monte-

ring av stuprör och rör av tunn plåt. 

n Smartline heter det här nya rörsystemet 

från Pipelife. Gummipackningarna sitter 

på insidan vilket gör att skarvarna tar 

mindre plats och syns mycket mindre än 

traditionella rörskarvar.

net

Gipsskruven kan nu 

enkelt tas bort med en 

skruvdragare.

SÅ FUNGERAR JIMMYS SKRUVSÖKARE:

1 2 3

  Magneten i rörets 

mynning hittar  

skruven i gipsväggen.

När man slagit på röret har 

hylsans vassa kant skurit ett 

runt hål runt skruvhuvudet.
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n Tumstocken är en svensk uppfinning, den 
första moderna tumstocken konstruerades 1883 
av en Chalmersingenjör, Hilmer Kollén, och var 
resultatet av att Sverige några år tidigare införde 
meter som måttsystem i stället för gamla mått-
enheter.

Den kallades ”komparationslinjal” och hade 

mätskalor för både tum och meter. Senare fick 
den de gångjärn som fortfarande används.

I dag har tumstockarna endast centimeter 
och millimeterskala. De tillverkas vanligtvis 
av glasbjörk och störst på marknaden är det 
svenska företaget Hultafors, som grundades av 
uppfinnaren Kollén.

tumstocken – en svensk uppfinning från 1883

Holeruler – en 
förnyad mätstock

Snickaren Jimmy Berggren 
har uppdaterat den  

klassiska mätstocken.
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