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GA.P• 

SVARVA.R 

Svarvarna äro speciellt tillverkade för modellbyggare 
och amatörer av alla slag, som till mycket lågt pris 
måste erhålla en verkligt användbar verktygsmaskin. 
Med svarvarna kan man tillverka verkliga modell
järnvägar , modellflygmotorer, modellångmaskiner 
och för övrigt nära nog vilken som helst maskindel 
i litet format. Möjligheterna bero av svarvens ut
rustning och modellbyggarens per 'sonliga skicklighet. 
Svarvarna kunna efter hand kompletteras, så att 
av en enklare maskin kan erhållas en mera ut
rustad genom eftermontage av kompletteringsdelar, 
vilka passa direkt eller med ringa passningsarbete. 
Driften sker med fotdrift eller med elmotor över 
transmission. Erforderlig effekt är c:a 1 /8 HK. 
Svarvarna äro elegant utförda av bästa svenska 
gjutjärn och stål, lackerade och delvis polerade . 
I förhållande till storleken är stabiliteten enastående. 
Spindellagren äro radiellt och axiellt ansättbara. 
Spindeln är genomborrad, med koniskt hål för dub
ben o~h har gängad nos med krage. Alla slider 
äro av laxtyp och äro ansättbara och låsbara. 
Verktygssliden är vridbar för konsvarvning. Längd
sliden har mycket långa anliggningsytor och glider 
ända upp till motdockan. Alla matningsrattar ha 
ansättbart axialglapp och kunna erhållas graderade 
till ringa extra kostnad. Svarvarna levereras nor
malt med dubbar och medbringareskiva. 

Dubbavstcind ............ .. .... 150 mm Spindel nosens gänga BSP 1/ 8 28 ggr prtum 
Dubbkonor .... Brown & Sharpes nr 1 
Yäxelhjul, 10 st. , 20, 25, 26, 30, 35, '40, 

Skarvdiameter över bädden . , 90 » 
» » tvärsliden 50 » 
» I gapet ..... . .. 110 » 

Gapets bredd frcin planskivans 
yta ......... . .............. 22 » 

~pindelborrningarnas diameter 5 » 
Slidernas matningslängder . . . . 4-4 » 

» uppspännlngsytor 38 x 78 » 

45, 50, 60, 66 kugg . 
Spindelhastigheternas antal . . . . . . 3 st. 
Drivremskivan f . 6 mm rund- ell . kilrem 
Orivremskivans dlametr. 28, 42 o. 56 mm 
Vikt c:a 2,2 till 7,5 kg, beroende på ut-

rustningen. 

Ytterligare beskrivning och priser återfinnes inuti katalogen 
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B:5cker för 
mekaniker 

Svets ninj! :M BO 1 och skär
ninJ,r med acetylengas, ,·v G. ~ialm
borg och Carl A lfredsso11. -162 sid. 
?i8~ illus trationer. Tryckt 1043. 
En oumbärlig bok för svetsare och 
för övrigt alla som har nl~ot med 
svetsning att göra. Inbun<len i klot
band . Pris 19 :48 

Moderna pressverktYJi ~, BO 2. 
av Hja lmar Dahl. Del l innehåller: 
VcrktygsmateriJl, ti'lvc-rkning av 
nrcssvcrklyg, prec;sar och mekaniska 
anorclninJ?ar, avklippnings- och hål
stansverktyg, serieverklYl?., univer
salverktyg. 2 2 :j si<lor. 173 bil
rler. Tryckt I 9 41. Inbunden i 
klotband. Pris 11 :32 

Moderna p·essve rkt,I! N, BO 4. 
Del TI !nnehålier: Uocknings\'erk
lyg, kc\mbineradc hålstansning-s-, av
klippnings- och borkningsverktyg 
rör bandmateria l, ru' 111ing:svcrktyg. 
verktyg- od1 spedalnuskiner för 
korrugcring av plåtmalcri,ll, si<"k
ninl! och rullning av plåt etc. Ta

. beller, l 7 ö sidor I G 2 bilder och 
ritningar. Tryckt l D 3 7. 1 nbunden 
, klotband. Pris 8 :90 

Moderna pressverktylf :'\~ 80 7. 
Dr-I 1 Il innehåller: Allmänna me
toder för beräkning av ronllell
storlekar och plåtämncn för olika 
dragningsarbeten. enkln.ri! o. kom
plicerade dragverktyg för dubbel
,·erkandc press~1r, cl1a.g-nings,·crktyg 
för excenterpressar, draµ.ning av 
rc.stfri plåt samt olika behand
lingar av rostfritt ma1crLtl inom 
pressningstekniken, moderna drag
pressar, automa1iska skyddsanord
ningar för pressar. lubunden. 

P1is 10 :-

Moderna pressverkln ;x, BO 9 . 
Dd IV innehåller: lllodema kopie
ringsmaskiner för tilh-ci kning av 

vannprcssningsvcrktyg, präglings
\·erktyg etc., varmprcssninf!svcrkty1,? 
för mässing och mclallegcringar, 
prcssgjutningsmaskincr och verktyg 
rör pressgjutning av n1ctallcr ocll 
mctallegeringar, hejatTerktyg, bull
dozervcrktyg, nitvcrkty)!' för varm
och kallnitningar, spedalmaskiner 
för varmnitningar, rullningsmask incr 
för plåtskenor, sakrcgi~lcr. Inbun
den. Pr is 10: -

Svarvboken :\, BB 356 . En 
orientcrintr över den moderna svar
\rens möjlighct,~r. Av rivilingeniör 

Tore l'orsancler. Tryckt 1 ~ ·11. 
1 Pris 2 :64 

f LAS OHLSON & Cro A-B., 

Järn- och ståltillverkninl! M 
80 6 . av lnj!'.eniör Sahlin och 
Einar Ohman. Något ur inne~1ål
let; Råmaterialen och der:is förbe
handling, ugnar för tackj:irnsfra.m
ställning, masugnsprm:e!:iscn, väll-
järnstiilverlrning, be;ssc111crmetoden, 
martinmetodcn, deg-ebrälmetodcn, 
elektrostålmetoden, \'alsvcrkt:ns 
byggnad, smidning m. m. m. m. 
Rikt illustrerad. 2 2 6 sidor. Tr. 
l O •10. lnbunden i klotbanJ. 

Pds 11:06 

Jil!l(ar och fixtu:er M BO 8 , 
av Ing. Hjalmar Dahl. Ur inne
hållet: Del L Borrjigiar, borr
fixturer, univcrs-i.ilborrji-gg, j?äng
fixturer, mätvei·ktyf{, moderna jigg 
bornnaskiner och Lorrmaskiner. 
2 I ö sidor. 2 a 6 illustrationer 
stort format. Tryckt 19 4 0. Inbun
den i klotband. 

Pris 11:32 

Jil!l!• r och fixturer .N', 80 3 . 
Del Il. Något ur inncil&llet: All
männa princiµer för konstruktion 
av fräsfixturer, fastspä1111ingsa.uord
ningar, fixturkonstruktioncr, enk la 
fräsfixturer, mulripelfräsfb.turer. ro
terande f räsfixturer för massfabri 
kati011, kpnstruktion och tillvcrk 
ning- av fräsar, moderna fräsmn.
skiner. Inbunden. 

Pris 11 :32 

Jil(J!ar och fixtur er M BO 88. 
Ing. Hjalmar Dahl. Del !IL Ur 
innehållet: Svarvningens g-rundprin
ciper. FastspänninJ{:i~monlningar vid 
svarvning. Svarvstål, gångskärning, 
konsvarvnin~ Nc. Mätverktyg och 
deras am·ändnix1g. Revolversvarv
ning. Verktygens konstruktion- upp
riggninsr och arbetssätt vid revo l
\'ersvarvning. Revo1verautomatcr. 
Brown & Sharpe och Index. Kon
str uktion och beräk ning av kam 
kurvor och verktyg- för revolve r
automater. Vertika lsvarvar. Svarv
ning- ,·ertikalsvarvar. Inbunden . 

P ris 11 :32 

Teknisk handbok :\', BB 371. 
for montöre r och metallarbetare. 
Vetenskaplig och praktisk upp 
slagsbok för alla. Något ur inne
hållet: Lödning, härdning, för · 
bränningsmotorer, ackumulatorer, 
gengasj!'.eneratorns fel och deras 
reparationer, ka rbidf!ener::i torf'r, e
lektriska maskiner, trådlös telegra
fering-, radio, svetsning av metaller 
m. m. m. m. Med 8 6 illustratio 
ner. 2 8 0 sidor. Tryckt 19 4 1. 
Inbunden i klotbanJ. 

Pr is 7:90 

INS TON. 

Metallfr amstä lln lnj! J\'"2 BO 10. 
av Pehr E. Lagcrhjclm. Någo t 
ur innehällct: Ugnar och bräns
len, eldfasta 1natcri.il. gasrenin g, 
skärsteussmältning, rå.kopparsmält
ning, elektrolytisk raffinering av 

kopparJ zink. k~tlmium 1 bly, ten n 
nickel, antimon, vismut. kvicksi l
ver, guld, silverJ aluminium. Meta l
lernas tek'Tiiska egenskaper samt an
vändning. Med illustr. o tcckoingar . 
2 4 0 sidor. Tryckt 19 ~ \), Inbun 

den i klotband. 

P ris 11:08 

Maskinl ä ra ;)\\ BO 7 5 för lant 
bruks undervisningen, av Nil.3 Berg 
lund, -ingeniör, a~ronoru och lära re 
i maskinlära , id lantbrukshögs ko
lan. Något ur innehallet: elektriska 
motorer. förbränningsmotorer, ar
betsmaskiner o. redskap. Med 11 ö 
illustrat ioner. 16 0 sidor. 6 :e upp
lagan. Tryckt 191 cl. lnbunden. 

Pr is 2:90 

Handbok :V, 88 4 . i ga.lvanis e
ring, ox-idering- och metallfärgnin g, 
utarbetad av Hugo W. Larsso n . 
Något ur innehållet. kemisk ren 
göring av metall, förkoppring. för
mässning-, förbrousuiug, förnick linJ!, 
svartförnickling 1 förzinkning, för
tenning, för~ilvring-, förgyllning, 
mattförgyllning, platinabad, galva
nisering, oxidering av koppar, guld 
gul färg på mässillJl:, olivgrön färg 
på mässing, amikfärg på mässinJ? , 
svartbets för mässing, grönpati
nering:, färgninp- av silver, färgning 
av järn, stål och gjutjärn, svart 
färgning av .smådelar, blåanlöpninjl' 
av stå l m. m. Kemikalicförteck
ninir över 1 facket allmännast före
kommande kemikalier, iämte b e
skrivning över deras egcuska per 
och utseende. 5 :e upp lag-an. 
Tryckt 1 ~ 41. 

Pri s 3:16 

Smide och härdning N, 88 5. 
av verktyg, utgiven av smidesmäs
taren Axe l W. Sjöhalm. Något ur 
innehållet: Om behandling av kol 
stå l, om samma nvä llning av järn o . 
stål till verktyg. Stenborrets his to
ria. Om vässning och härdning av 
stenborr, spett, pikhackor, slägg or 
och hammare, stenh u gj?;arverkty J?. 
Mejslar för sten- och metallarbet en, 
kvarnhackor. Om ti11ve1·kning och 
härdning av fjädrar för vapen , lä
sar, vagnar och a.utvmobiler, olje• 
härdning av fjädrar, jordhärdnin g. 
sätthärdning (ythärdning), hårdlö d . 
n in1; m. m. Andra omarbetade oc h 
utökade upplagan. 8 0 sidor. 1 2 
kap. Tryck t 1 ~ 41. 

1 Pri s 2:75 



Mekaniskt modellb:Vl(l!e M BB 6. 
Handbok för amatörmekaniker av 
log. Bengt 0. Glas. Del I, arbete 
i svarv. Något ur innehållet: Nåi<
ra historiska data och svarvningens 
g-rundbeJ!repp, supportsvarven, vcrk
ty,r att använda vid svarv, svarvstål, 
borrverktyg, fräsverktyg 1 roteran
de och fast arbetssLyc.:ke, svarv
ninjl och borrning, gängskärning, 
fräsning, tryckning, tillverkning och 
härdninl!' av verktyg. Med illu
strationer och ritningar. Tr. 1 9 i 2. 

Pris 2:35 
Handbok I hllrdninl! N, BA 1, 

med såväl vanligt vatten som blan
dat sl!.dant, ävensom med o!1or och 
luh i l.'ll ~Id ~tål~12nJ;r och 
kolhalter, utgiv en av E. H. Sund
~!~d. 2:a uppla gan . Pris 0:70 

Vulkaniserinl! M BB 280. Läro
bok i vulkanisering av Gösta Ry
den. 2 :a upplagan. 10 2 figurer 
och he lsidesplanscher . 101 sidor. 
Tryckt 193 4. Pris 2 :63 

Hur blir jalf tekniker? Ni BB 
353. Av civilingeniör F. Adel
sköld. Tryckt 1 913. 

Pris 2:11 

Konsten att uppfinna No BB 8. 
av ingeniör Hans von H orlenau. 
Något ur inneMllet: Upps laget, 
litteraturstudierna. programmet, rit
ningar, experimentet, verkstade n , 
modellen 1 patenteringen, försä ljning
en kan man lär a sig att at t upp
fi~a, litteraturförteckning. 6 tJ. sid. 
2 :a uppl agan. Tryckt 194.1. 

Pris 2:37 

Uppfinningarnas bok. 
Uppfinninl(arnas bok N,, BO 93. 

Band I. Teknikens naturvetenskap
lig a grunder, Tiden-rummet 
materian - kraften - rörelsen -
liudet - väm1en - ljuset - mag-
netismen och elektriciteten. Av 
professor A. Liljeström. Med 11 4 2 
illustrationer. 13 7 0 sidor. Tryckt 
19 3 5. Inbunden. Pris 20 :-

Uppfinninj!arnas bok ;M BO 94. 
Band Il. Brännmaterialier, värme
motorer och kompressorma:sJ...'lnerier. 
Av professorerna E. Hubendick o. 
T Lindmark. M.ed l i; 3 6 illustra
tioner. l 07 2 sidor. Tryckt 19 2 5. 
Inbunden. Pris 20 :-

Uppfinninl(arnas bok N, BO 95. 
Band 111. E lektricitetens ,tnvänd
ning. Av civilingeaiörerna E. :M. 
Andreason, H. Blomberg-, J. Kö1-
ner m . fl. Med 9 18 illustrationer. 
892 sidor. Tryckt 1927. lnbund. 

Pris 20: -

Uppfinninl(arnas bok :\, BO 96. 
Band IV. Gruvväsen och metallurgi. 
Av professor Per Gcijer, bergs
ingeniör P. A. H. Carlborg rn. fl. 
Med 8 6 7 illustrationer . 9 5 8 sid. 
Tryckt 1 9 2 S. Inbunden. 

Pris 20: -

Uppfinningarnas bok :'\, BO 97. 
Band V. Metallernas ht·.1.rbctni11g, 
urtek.nik. lås, Yapentc~nik. Av pro
fessor G. A. Sellergren, ingeniör 
G. Wi11en m. fl. Med l :1 J 2 illu
strationer, 3 :! 1 sidor. T1 l !) '.? G. 
Inbunden. Pris 24):-

Uppfinninl(arnas bok M BO 98. 
I Band VI. Vattenbyggnader, navil(a
< tian, skeppsbyggnad, luftfart. Av 
· professorerna J. G. Richert, P. G. 

Hörnell m. fl. Med 15 7 5 illustr. 
1 2 G 1 sidor. Tryckt 1 9 3 l. I nbun
den. Pris 20 :-

Uppfinnigarnas bok N, BO 99. 
Band V 11. H usbyggnad, väl(ar och 
fordon, gator, Järnvägar, broar. 
Av professorerna C. A. ForseLI, E. 
Hubendick, 0. Linton, civiling-eniör 
P. Wretlind m. fl. Med 1 3 9 9 il
lustrationer. 910 sidor. Tryckt 
l 9 2 9. Inbunden, 

Pri s 20:-

Uppfinninl(arnas bok M BO 100. 
Band Vill. Kemisk industri. Av 
docenterna E. Norlin ocb E. Ohm an 
m. fl. Med 690 illustr., 1069 
sidor. Tryckt 19 3 ~. Inbunden i 
halfr. band. 

Pris 26:-

Uppfinninl(arnas bok M BO 101. 
Band IX . Lantbushålln. m. m., trä
var u·, textil och beklädnadsindustri, 
grafisk teknik. Av professorerna H. 
J. B. Juhlin-Dannfelt, 0 . Sillen, 
m. fl. Med 10 6 7 illustrationer , 
9 7 2 sidor . Tryckt 19 2 9. 
Inbunden . Pris 20:-

Motorböeker 
Elektrisk utrustnini.< N, BO 13. 

Mot orfordonens elektri ska utrust
ning. Grunderna, det praktiska ut
förandet, skötse l , vård och repara
tion av allt som tillhör elektrici
tetens användn ing- å bilar, motor
cvkla r och motorbåtar, av Carl 
s ·kånberg. Med 3 0 0 illu stratione r. 
Tryckt 1 9 4 2. 4 5 0 sidor. Inbun
den . Pri s 7 :90 

Femtio frå11or M BA 2. till en 
körkortsaspirant av Viktor Liuders. 
Illu strerad . Tryckt 19 a 9. 

Pris 1 :06 

Flyl(ninl.' i,,, BO 14 av C. E. 
Holmovist. Kapitelrubriker: Flyg· 
problemets lösning-. Populär teori. 
Sege lflygning. Metall eller trä? Mo
torfrågans lösning. Om flygmotorer. 
Autogiron. Instrumentering. Trafik
flygplanet. Trafikflyget. MiJitärfly
g-et. Konstflygning. Fallskärmen. 
Flyg-fotografering. Stratosfären -
framliden. Illustr. 2 4 9 sidor. Tr. 
I ~ 4 0. Inbunden i klotband. 

Pris 11 :06 

Chaufförboken N, BB 12. Po
pu lär framställning av automobilen 
och dess verkningssätt, några syn
punkter vid inköp jämte anvisningar 
angående körteknik samt fordring-
arna för erhållande av körkort. 
Av Erland Bratt. 14. :e fullstän
digt omarbetade uppi. 7 3 figurer. 
Tryckt I 9 3 8. Pri s häftad 5:53 

Inbunden 8:68 

Körkortsprovet ;,\1, BB 15 av 
K crcn och W clin. 15 :e upplagan. 
l :; bilder och 13 planscher, en 

dd i flcd.irg-stryck. I 7 8 sidor. 
Trvrkt 19 4 3. Pris 5:25 

Motorfel N• B B 16, av John 
Neren. Ur innehållet: Huru finna 
motorfel, och huru de avhjälpas, 
fel pl ventiler, lörgasaren, bensin
systemet. tändningen, magne appara
ten, batteriländningen, start- och 
belysningsanordningen, koppli·11tcn 
och växelll!.dan m. m. En oumbärlig 
bok för alla bilägare. Med 15 'i 
illustr. 44 8 sid. Tr. I 9 24. In
bunden i mjuka klotpärmar . 
r Pris 12:10 

Motorcykelfel ;,,,,,; B B 13, av 
Neren och Moren. Motorcykeln s 
skötsel och underhåll . Fel och 
huru de avhjälpas. 4 4 0 sid. 14 2 
illustr. Tryckt 1 924: Tnbundea, 

Pris 5:-

Körkortsboken M B B 3 49. 
Handbok för bilskolor och köl' 
kortsaspiranter av ing-eniör Pe r 
Versen. För envar som vill ta 
körkort är denna bok den absolut 
modernaste och sam tidig-t popufär • 
aste. Den innehåller a,lt vad man 
behöver veta om körkortsteori, om 
lagar och förordning ar, om olika 
motortyper o. s. v. Mycket praktis~ 
är avdelningen frågor och svar 
där upply sningar lämnas om de 
vanligaste frågorna, som brukar 
ställas till kör kortsaspiranter. llo
ken är ypperligt il.u,trerad bl. a. 
med många helsidesbilder . där mo
torns olika delar fran1träd a klan 
och lättf at tlig-t, 9 8 illustr. Tr. 
194 4'. 2 :dra uppi. 9 :e tusendet. 

Pris 3:42 

Motorkunskap M BB 19. En 
kortfattad redogörelse för au•om o
bilens konstruk tion och verkning-s
sätt, av Erik Garbom. Tryckt 
193 8. Med I 0 fig. och ritningar. 
G 1 sid. 2 :a upplagan. 

Pris 1:06 

Genj!asbok•n N, BB 21 av 
Carl Skånberg-. M,-d många illu
str ation er orh ritning ar. 1 1 8 ·s idor. 
Tryckt 19 4 0. Pris 2:63 

Ftirbränninf!smotorer Ne BO 11. 
speciellt för bilar, av Nils Gus
t~vsson. Något ur inne.hållet: Cy 
lindern, kylning , vevrörelsen, ven
tilrörel sen. Tändnine-~systemet. fö1 -

. gasannotorn som bilmotor, hilmo
torer, He sselmanmo 10,.er. b,tmo•o· 
rer, 2-takt s för'!asarmotorer, fly g
motorer, tändkulemotorer, dies el
motorer, förkammarrnotorer m. m. 
m. m. 246 sidor. Try ckt 1939 . 
Inbunden i klotb and. Pris 11 :06 

Böcker för 
elrktrikPr 

Hlll(spänninl(sleknik M BO 15. 
Ttraftstationer, kraftöverföring. a, 
av Bertil Domei. Något ur innl"" 
hållet: Historiska utverklin,..,e11, oli
ka slav och vad är elektricitet. 
termiska kraftverk starkströmstc ~ 
nik kraftkällor, tidvattnet. vatten 
fall vindkraftverk, solvä.rm1; och 
solljus, vattenmotorn, turbintyper. 
värmekraftverk, samkörning, fas
ning, framtidens kraftteknik m. 111, 

m . m. Illustrerad. 2 0 0 sid. Tr. 
l 9 3 9. Inbunden i klotban<l. 

?ris 11:06 
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Elektriska ackumulatorer N BB 
295. Konstruktion- Skot.sel- Ladd
ning. Av civilmgeniör Tore Por
sander. Tryckt 19 12. 2 :a uppi. 

Pris 2:37 

Matematik M BE 3, för elek
trotekniker av Carl Bodlund. Väg
ledning vid användning av räkne
sticka, av lng. Valter Tengborg. 
11 2 sidor. Med ~ 5 (ig. och ta
beller. Tryckt 1936. Inbunden. 

Pris 5:26 

Matematik N• BB 293, för in
stallatörer. Repeåons- och komplet
terinj?skurs i räkning m .m. för 
dem som önska utbilda sig till 
installatörer 1 av J. von SvdoW, civil
ingeniör. Med 3 0 fig. 6 4 sidor. 
,:ryckt 1 9 4 0. Pris 2 :64 

Bokföring M B8 294 för in
stallatörer som bedriva sin rörel
se i mindre skala, av J. von Sy
dow, civilingeniör. 6 0 sidor. Tryckt 
1n1D. Pris 1:85 

Elektricitetsläran M BA 3, Kort 
kurs i elektricitetslära jämte råd 
och anvisningar för uppsättningar 
av åskledare, installering av elek
trisk ringledning. lampa i mörkrum 
m. m. Av M. D. Med 14 figurer. 
Tryckt 1 9 2 6. Pr~O :6~ 

Elektroteknik M 88 23, av J. 
Herrman. Del IV. Den elektriska 
energiens alstring och fördelning: 
Kortfattad beskrivning av elektn 
citetsverk och strömfördelningssy
stem samt redogörelse för försäli
ning- av elektrisk energi. Med 100 
figurer och 16 planscher samt 6 3 
bilder efter texten. 14 4 sidor. Tr. 
1 9 3 6. lnb. i klotband. 

Pris 3 :68 

Vind-El-Verk M B8 41. 
KONSTRVKTlONSBOKEN för 

Vind-El-Verk, är den första i sitt 
slag som ingå.ende beha,1dlar samt
liga hithörande konstruktionspro
blem. Bokens framstäJlnings::ätt är 
enkelt och lättfattligt. Texten bely
ses dessutom av ett 4. 0-tal illustra
tioner och ritningar. I boken be
skrives utförligt hur man själv 
kan bY,gga ett enkelt men tillförlit
ligt vind-el-verk. Särskild omsorg 
har ägnats denna konst-rukt.ion, så 
att utförandet kan ske med små 
medel bå.de ifråga om kostnad och 
verktyg. Omlindninjl av generatorn 
erfordras exempelvis icke, 2 :a uppi. 
~yckt~ '1. Pris -t:7!_ 

Vind-elverket M BB 296. I teo
ri och praktik. Med 41 illustra
tioner och ritninj!ar. 48 sidor. Tr. 
194 3. Av civilingeniör Tore Por

sander. Pris 2:90_ 
Elektriska motorbåtar N, B8 

333. En handledu.in~ i hur utom
bordsmotorer och motorbåtar enkelt 
orh för ringa kostnad omändras 
för elektrisk drift. Utgiven av 
lng. L. 0. Lindberg. Illustrerad. 
T~yckt 1943. Pris 4:74 

Ackumu'.atordrivna smämotorer N, 
BB 25. för ekyklar, elbåtar, för 
anslutning till vind-elverk etc. En 
lättfattlig handbok i beräkning o. 
omlindning av små elektr. motorer 
jämte redogörelse för ackumulato
rernas laddning samt en konstruk
tionsbeskrivning för byggandet av 
en laddningslikriktare. 104 sid. Tr. 
l V -12. Med illulitrati01rnr ocl1 rit
ningar Pris 4:22 

Kortslutnin,ismotorer N, B8 24. 
Beräkning o. konstruktion av kort
slutningsmotorer av lng. E. Ostlund 
Ur innehållet: 3-fasström, effekt o. 
koppling, byggnaden av kortslut
ningsrnolorer, kortslutningsmotorns 
verkningssätt, beräkninJ? av en 3. 
Iasmotor, tomgångsströmmen, verk
ningsgraden, kortslutnin;zsströmmen, 
överbelastninJ!Slörmå)!:dn. cnfa~·kort 
slutningsmotorn, enfasmotor för 1 2 6 
watt, 3-fasmotor för 200 watt, en
fasmotor för 1 6 watt. Det prak
tiska utförandet av motorerna, den 
fyrpoliga lindningen. Med ritningar 
och teckningar. Tryckt 19 4 2. 

Pris 2:35 

Omlindninj!' N• BB 312, och 
beräkning av små.motorer av civil. 
ingeniör Tore Porsancler. 2 :dra 
upplagan. Tryckt 1 ~ 41. 

Pris 2:~5 

Elektricitetslärans l!runder M 80 
16. o. elektromaskinlärans grunder 
av Harald Akerblom, civilingeniör. 
Något ur innehållet: Magnetism, 
Elcktrostatik, Elektrokemi, Elektris
ka strömmens magnetiska verk
ningar, Elektriskt lednit1J!smotstånd, 
spänning och ström, Energi och 
effekt. Induktion, Självinduktion, 
Likströmsmaski.,er, Vä~elströmmar, 
Synkronmaskiner, Transformatorer 
och Asynkronmaskiner m. m. 2 1 4 
sidor. Tryckt 1 9 3 4. 1 4 7 bilder. 
Inbunden i klotband. Pris 6:32 

Elmotordrivna handverktyj!' M 
80 70, av Einar Thanderz, inge
niör verkstadschef och kursledare 
vid statens Hantverksinstitut. Med 
2 0 7 illustrationer. 17 9 sidor. Tr. 
1944. Inbunden i klotband. 

Pris 10:27 

Radioböeker. 
Handbok i radiotelegrafl M BO 

17, och radiotelefoni, av J. G=ar 
Holrnström, byrådirektör. 2:a upp
lagan. Tryckt 192 6. 3 9 8 sidor. 
3 2 6 bilder, ritningar o. kopplings

schemor. 
Pris häftad kr. 8:95 

Radio M 80 18, av civilinge
niör Siffer Lemoine. Kapitelrubri
ker: Radion från des" begynnelse 
till 191 8. - Några av radions 
viktigaste grundbegrepp. System 
för konånuerliga vågor. De all
männa principerna för elektronröret. 
Den öppna svängkretsen. Kristall
mottagaren. Elektronröret i detek
tor-, förstärkar- och oscillatorkopp
ling. Den moderna mottaga.ren. 
Superhererodynen. Sändare. Radio
vågors utbredning. I ouosfären. Mot
tagningsantennen o. dess utförande. 
Radion och störningan,a. Rund.ra
dions organisation och teknik. Ra
dion internationellt. Rundraclions 
våglängdsfördelning. Television. Il
lustrationer, rimingar och kopp· 
tingar. Tryckt 1 9 4 0. Inbunden 
i klotband. 

Pris 11:06 

.:, L A S O H L S O N & C 10 A - B., I N 5 I O N. 

Radiolexikon M 8826, av Ing. 
Harry Stockman_ Fö, klaringar pi'l 
alla radiotekniska ord och uttryck. 
Del I innehåller alla ord från A
batteri till Avstörnin/('ar. Tr. 1936. 
6 7 sidor. Med ritningar och kopp
lingsschemor. Pris 1:58 

Radio lexikon M ,BB 2 7 Del IT, 
innehåller alla ord från B-batteri 
till differentialkondensator. Tryckt 
19 3 6. Pris 1:58 

Radiolexikon N, 
Il!. innehåller alla 
fercntialkondensator 
tetsmängd. Tryckt 

8B 28. Del 
ord från DU
till Elektrici-

1937. 64 sid. 
Pris 1:58 

Radiolexlkon J\1'2 88 29. Del 
IV. innehåll 'r alla ord från Elek
trisk absorbåon till Elektrostatiska 
enheter. Tryckt 1988 51 sidor. 

Pris 1:58 

Radlolexikon M BB 376. Del 
V. Innehåller alla ord från Elek• 
trostatiskt fält till Gallerimpedans. 
Tryckt 19 43. 60 sidor. 

Pris 1:58 

Kortvå,ismotta,inlnl! ;NI, 88 33, 
av civilinge.1iör Mats Holn:iirroo. 
Ny delvis omarbetad och f. ö. re
viderad uppla,::a uq(iven 193 9. En· 
da specialarbete på svenska om 
kortvågsradio. Innehåller schema 
med alla värden för större och 
mindre kortvåg-sapparater 1 även ul• 
trakortvåg. Tabeller över spolar 
samt kretsar för bandspridning etc. 
C :a 6 6 sidor. Pris 1 :58 

Radioteknisk handbok M B8 30 
av civilingeniör Mats Ho1rngrc-n. 
Ur innehållet: De grundlägj!ande 
enheterna för motstånd, kapacitet 
och induktans. Hur man mäter 
motstånd, beräknar kondensatorer 
och induktansspolar. Kapacitiv och 
induktiv reaktans samt impedans. 
Ohms laj! för växelström. Flera 
praktiska tillämpningar med räkne
exempel. Mätbryggor för uppmät
ning av motstånd, kondensatorer, 
spolar samt jämdrossla, med lik
ströiasbelastning. Dynatronens an
vändninl! för matchning av spolar 
och gangkondensatorcr. Rörmät
ningar. impedansmätning på hö.I!· 
talare, drosslar etc. Tr 193 9. 
Med illustr. Del I. 5 6 sidor,-

Pris 1:58 

Radioteknisk handbok N2 88 
31, av Mats Holmgren. Del Il. 
Ur .innehållet: dimensionering- av 
apparater, filtrering, högfrekvens· 
förslärkning, detektorn, lågfrekvens
transf.. trimning, felsöknin~ ni. m. 
Tryckt 19 44. 56 sid. 2 G bilder. 

Pris 1 :58 

Modern televisionsteknik Ne B8 
32, av civilingeniör Harry Stock
man. Del I Ur innehållet: Tele
viseringcns princip. televisionska
meran, televisionsstudion, telev1-
sionssändarens modulering. 7 0 si
dor. 3 0 illustrationer. 

Pris 1:58 

Il 



Modern televlsfonsteknlk N :o 
BB 35 av Harry Stockrnan. Ur 
Innehållet: Frekvensutrymme 
och vågform , tele'l"islonsantenn, 
televisionsmottagare m. m . 31 
Ulustr . 70 sidor. Tryckt 1940. 

Pri s 1 :58 

KOPPLINGSSCHEMOB, 

Koppllngsschemor till radfo
apoarater . Med materialför
teckning. Nedanstående olika 
schemor finnas. Prl11 pr st O :18 
N:o.RA .120. Kristallmottagare, 
N:o .RA .121, Enrörsmottagare, 

batteridriven. 
N:o RA 122. Tvårörsmottagare, 

batteridriven. 
N:o BA 123. Trerörsmottagare, 

batteridriven. 
N:o RA 125. TvArörslåg

frekvensförstärkare för hög
talare att anslutas till 
kristall- eller enrörsmotta
gare. Batteridriven. 

N :o RA 128. Tvårörs kortvågs
mottagare med amerikanska 
rör. Detektor och slutsteg. 
Batteridriven. 

Ritningar 
Ritning N:o BD 1 till en ång

maskin på ¼ hästkraft. Full
ständig detalj- och samman
ställnlngsritnlng. Vill genom
tänkt och beräknad konstruk
tion. En lärorik experiment
maskin. Pris 1: 85 

Ritning N:o RD 2 till en ång
panna till ovanstående ångma
skin . Stående. Pris 1: 50 

Ritning till en kombinerad 
band- & skivputsmaskin. 

Ritning N:o RD 4 till en 
transfo r ma t or för växelström 
110, 127 och 220 volt , 50 perioder 
prlmärsp . och 1, 2 och 4 volt, e 
ampere sekund ärström . An
VJldbar som rlngledningstrans
formato r , för drivande av små
motorer för experiment m . m. 
Fullständig beskr ivning över 
lindning m. m . P r is 1: -

SVARV 
Ritning N:o RD 6 till en me

tallsvarv. Den är upplagd så 
att varje händig person utan 
svårighet själv kan tillverka 
sig en svarv efter denna rit
ning . Ritningarna på svarven 
lr 3 st. I storlek 50X 75 cm . Pris 
för alla 3 ritningarna 

kronor . 6: -
Ritning N:o RD s. Fullstän

dig detalj- och sammanställ
nlngsrltnlng till ett ånglokomo
UY 1 miniatyr. Maskinens längd 
50 cm. Pris 0: 85 

EL-CYKEL 
El-cykeln N:o BB 208. NI kan 

sjlllv llndra om Eder cykel för 
elektrisk drift efter denna full
ständiga handledning. 49 rit
ningar och bilder. 4:e uppi. 

Pris kr. 5: 27 

VIND-ELVERK 
Ritning N:o RD 7. Fullständig 

beskrivning tlll ett elverk, vars 
huvudsakligaste beståndsdelar 
utgöras av en gammal men I 
gott skick varande bilgenera
tor., några vinkeljärn samt gal
vaniserad plåt. Detaljerade an
visningar för lindning och sam
manställning, så att var och en 
som är något så när händig 
själv kan tillverka sitt el verk. 

Pris 1: 65 

Ritning 
till grammofonmöbel 

Ritning N:o RB 114 till gram
mofonmöbel i modernt och ele
gant utförande. Gott utrymme 
for inmontering av grammofon
chassi eller skivväxlare jämte 
plats för radioapparat . Dess
utom rymligt sk ivfack för 25 
och 30 cm. sk ivor samt bok 
hylla och bakom denna skåp 
med dörr på gaveln. Anordning 
for antennkabel under skåpet I 
fotramen. Ett synnerligen trev
ligt och praktiskt inrett gram

EL-STÄNGS EL 
Ritn :nJ! ;\1,, RD 76 , till elektriskt 

stäng::;el. För cle, som s'.äh•a önska 
till\'crka sig en c'ektrisk stängsel
apparat för b,vrcridrifr, har , i ltttit 
utarbeta en ritning med arbets· 
beskrivning till en dylik app:m,t, 
som är enkel men effektiv och 
hillig i utförande. 

Pris pr ritnmg- med arbetsbc· 
skrivning. Kr. 1 :50 

Vatt enturbin J\1' BA 4. 13criik-
11inJr och ko nstr uktion av en vat
tenturbin av Ing. E. Ostlund. Med 
l 8 figurer. Beskrivning och full· 
ständiir beräkning på en vatten· 
turbin som kan kopp las till en 
vattenledning och kon avge en 
effekt på :a ¼ hkr ., denna kan 
i sin tur driva en mind re generator 
för belysning och laddning av bat
terier. Pris 1 :73 

Fanerpress 
Ritninj!' RD 74, till en fa. 

nCrprcss med bockar och pres~skiva. 
Delta är en kraf tig och viilgjord 
konstruktion, särski lt limplirt alt 
byggas av ama'.örcr som utan svå
righet kan tillverka allt själv och 
till billigt pris. Bock.ens höjd 
6 0 cm., presskivans bredd 10 0 
cm. och längd 1 n O cm. med 7 
bockar . Pris pr ritning- med arbet!;
bcskr ivning. Kr 1 :25 

Maskinritning 
Maskinritnin j!' ;.\", 88 357. En 

värdefull handbok för såväl ny
böriarcn som farkmanoen 1 av lng. 
Rud<!lph Tegström. 

P ris 2 :64 

Böcker för händigå 

pojkar 
SeJ!elllyl(bandbok en M 8D 90 . 

Del 1-1\", övcrsäth1ini: ur '"Hancl
buch dcr Sci:elfliegens" av· D,pl. 
ing. Wolf H,rth. Del V svenskt 
kompl, ment. En mycket intres 
sant och lärorik bok för alla flyg
int r csscrnde. Med flera hundnt 
bilder, ritning;n och kartor. G 2 8 
sidor. Bokens forma t 1 6X 2 3 cm. 
T ryckt 19±3 . Del 1-V. inbw1dna 
i ett band. Pris 14 :22 

mofonbord, som ändock icke är --- - -------
svårt att tillverka. Pris för ut
fl;rlig ritning jämte arbetsbe
skrivning kronor 1: 75 

Rltnlnr N:o RD 75 till en kom
binerad band- och skivputs
maskin 1 kraftig och gedigen 
konstruktion. Den är synner
ligen praktisk och lämplig vid 

Electric ;,v. 88 120 . En intres
sant och lä ro1·ik experimentbok. 
Beskriver 6 0 elektnska försök 
och b~ggandet av ·10 elektr iskt 
rörliga modeller . Illustrerad. 

Pris 0:30 

be!lrbetningar i såväl metall Elektrot eknik ;J\1, 8 8 324 fö r 
som trä. Denna maskin som är 
ett ovärderligt tillskott till så- poikar av Bertil Dorneij, civil
vill yrkes- som hobbyverksta- ingcniör. Boken har i anslut. 
den, kan en händig amatör- ning till texten försetts med kom-
själv t11lverka. Alla axlar går 1 . 
kullager. Bordet framför puts- mentarcr, nlka omfatta rn del 
skivan är ställbart i vinkel upp beskrivningar över små. elektriska 
till 45°. Bandputsens slipbo rd appara ter som kunna tillverkas av 
är 10X30 cm., och putsskivans ' . 
diam . 20 cm. En sats ritningar 

I 
den unge clektrotekm kern utan 

jämte arbetsbeskrivning kostar egentlig kostnad. Med 6 2 figurer. 
kronor 2: 85 11 9 sid. Tryckt 194 2. Pr. 5:-

C L AS O H L S O N: & C :o A . B. , I N S J O 11. 



Experimentbok för pojkar Xe 
88 37 , av S. l'iordla.udcr. Ur 
innehållet: lnfluensmaskin, elek-
tromagneter, e·e:<.trbk ringklocka, 
induktion~apparaler, gnistinduton r, 
morsetelegrar, bå,..djus tampa, elek
triska mo.orer, e:cktr. generatorer, 
, äxe 'strömstran:sformatorer. unerk, 
elektr. un crk. lin:,cr, reflektorer, 
kikare, skioptikonappar:lt, projck
tionsapµarat, kinematograf, sir~n. 
kö:dblandnin){ar, kö.<lma5kin, ång
maskin, vatteaturbin, hckto)?raf, ets
ninJ? av gla", ti1lvcrkning a,· :;peg
lar, fosforescens, kemiska före
ninj?'ar, framställ11ing av syror, ben
j!aj.;kct eldar, ju 1gransbloc;s, fyr
,·erkcripiä er, tro.le.-i, ·ätskor, lemo
nader ,ägar, pumpar, gyroskån, 
centri "ug, brandal,nmapparat, löd
ning, gjutning, impre;;11ering 1 glas
behandling, fotografering, radio, m. 
m. Med l t U i.lustr. 4 :e till
ökade uppi. Tryckt l 9 4 Z. 

Pri s 2:63 

K,~miska trollkonst er l\1.! 8 8 
222 och många andra tidsfördriv 
av lwan Bolin. 2 2 ö intressanta 
lärorika och roanJe experiment. 
)iågot ur innehållet: Kemiska troll
konster, annat trolleri, fotografier 
i b'.ålt. Y.-araoormar. luftana1ys med 
äner, experLnent med en vischy
vattcnfla:;ka, spökl .us. fosforcscenc;, 
flu0rescens. radium, bblommor, kri
staller, fy,,iologiska experiment, syn-
villor, b:ått vatten och grönt guld, 
svart guld och rött sih er, blåskon
ster c, i.ghe s;naskin, en solmaskin, 
och en tu.;mo:or, den för!-tJ. luft
ballongen, ,·J.rmesnurror, den ma
giska fon.ä:1cn 1 magneter. mag-ne
ti:;ka snurran, blommor som kunna 
byta färg, bröd ur luften m. m. 
l 6 2 siJ., 1;; bi'.der. Tryckt 1910. 
2 :a omarbetade uppldt:-an. 

Pris inbunden. 3:68 

-. -> v H L S U N & C :o A - 8., 

Tusenkonstnären N:o BB 38. 
En bok för händiga personer, 
samlad och bearbetad av Ro
bert Nlckelsen. Med 122 11Iustr. 
Ur Innehållet: Målnlng, bets
ning, bronserlng, lödning, för
kopprlng, förs!lvrlng, teckning 
etc. på metallytor, trådarbeten, 
papparbeten, pappersarbeten, 
glasarbeten, reparationer av 
murverk, Insättning av rutor . 
elektriska anläggningar, vatten
kranar, bindning av böcker. 
Saker som man sJälv kan för
färdiga: Trapets, enmedlg käl
ke, språngbräde, vindflöjlar, 
drakar och andra luftfartyg, 
målskjutnlngstavlor, höjdmät
nmg, cykelstatlv, koklåda, kläd
torkare, schäslong , en läs- och 
skrlvpulpet, notställ, bokhylla, 
lådmöbler, fuktlghetsmätare, en 
automatisk vattnlngsapparat, en 
solväckare, en elektrisk väckar
klocka, en praktisk pump, en 
regnalarmapparat , en solvisare. 
cement- o. betongarbeten. Nyt
tiga vinkar o. recept: Magne
tisk skruvmejsel, splltsnlng av 
tåg , om knutar, kedjelänkar 
och ringar, kitt, köldblandning
ar, hektograf O- hektografbläck, 
modellera o. modelleringsvax, 
lackering av cyklar, lmpregne
rlng av tältduk, färgning av 
glödlampor m. m. 174 sid- 7:e 
upp!. Tryckt 1944. 
Pris hlltt. 2.IH Inbunden S.69 

Trolleri för alla N:o BD 89 
av Charles Hogan. En lärobok 
I modern magi: myntkonster, 
rlngkonster, hattkonster, näs
dukskonster, kortkonster m. m., 
m. m. Med 143 figurer. 255 si
dor. Tryckt 1944. 

I trolleri för alla beskrives 
utförligt ett stort antal enklare 
konststycken, som kan förse 
nybörjaren med ett fint pro
gram . Detta kan så småningom 
utökas med mera krävande 
nummer. 

Den Innehåller också beskriv
ning på Internationella parad
nummer samt dessutom nya 
hittills ej avslöjade hemlighe
ter. Alltså en intressant bok 
även för den mera tränade ut
övaren . Inbunden. Pris 8: 50 

Elektrisk motor N:o BA 5. 
Anvisningar hur man själv skall 
konstruera sig en liten b11ltg 
men effektiv elektrisk motor 
som med 8 st . batterier kan 
draga en svarvstol eller två till 
tre symaskiner. Med 10 flg. 6:e 
omarb. upp!. Tryckt 1941. 

Pris 1: 05 ---- - ----- -
Modellbåten N:o BB 313, bur 

den bygges och trimmas. Av 
lugenlör Jac. M. !versen. Tr. 
1943. Pris 2: 11 

IN STON. 

Trollkonsternas bok N:o BB 
39, Populär handledning vid ut
förandet av alla slags troll
konster, av Professor L. Hoff
man . Ny upplaga, helt omarbe
tad av Hector El Neco. 22t si
dor med 4 planscher och 150 
figurer - Bland mängder av 
konststycken med mynt, rmgar, 
näsdukar, ägg, ur, glas, bollar, 
stavar etc. etc. märkas talrika 
specialtrick, som uppfunnits 
eller förbittrats av världsbe
römda •trollkarlar•, såsom 
Blackstone, Cardlnl, Dante, De
vant, Glovannl, Goldln, Gould, 
Hector El Neco, Houdlnl, Mur
ray _ Okito, Orrtn m. tl. Tryckt 
1940. Pris lnb•mden6:32: 

Modellffygeta A. B. c. N:o 
BB u. Handledning för modell
flygare av sven wentzell. Nå
got ur Innehållet: Om flyg
ningens teori, rld och anvia
nlngar för modellbygge, råd 
för trimning, propellertmverk
nlng. Med 41 bilder. Tryckt 
1937. Pris 0:63 

Unrdomens Oyrbok N:o BD 
N av Emil Langlet. Kapten 
Carl Florman sk.river: En god 
flygbok, som bl:lr bli en spän
nande läsning fl:lr den flygin
tresserade. Illustrerad. 192 11-
dor. Tryckt 1939. Inbunden. 

Pris 2:65 

Experimentbok N:o BB ff, av 
Iwan Bolin. 300 llrorlka och 
roliga elektriska, optiska, akus
tiska och kemiska experiment. 
Innehåller: En kl.nsllg elektri
citetsmätare, hur man gör en 
liten elektr\Citet · naskln, den 
elektriska kanon , galvanlska 
element, att etsa en .kopparplåt, 
medaljtillverkning, ättikfabri
kation, hur man gl:lr en försto
rlngsspegel, cigarrlådan aom 
kamera, elektrolys av salter och 
vatten, försllvrlng och förnick
ling, det elektriska hjärtat, en 
elektrisk evighetsmaskln, den 
elektrokemiska telegrafen, 
elektrisk fllrgprakt, vätgas ocb 
knallgas, färgade lågor o. ben
galiska eldar, ett gasverk 1 mi
niatyr, apelsinparfym, hudcre
mer och hudsalvor, fruktestrar 
o. fruktessenser, kokostvål o. 
husbållstvål, framställning av 
olika slags såpa, konstsilke ur 
ett läskpapper, att etsa alas 
och zink m. m. Tryckt 11141. 
Med 71 11Iustratloner och teck
ningar. 4:e t11Iökade uppi. 253 
sid. Pris inbunden 4:48 

Trollkonstnlren N:o BA 111, 
Innehåller en utvald samling 
mycket Intressanta och llltt 
framställda trollkonster. 48 sid. 

Pris 0:45 



Böcker för 
möbel• o. bygg. 
nadssniekare. 

Sllllda själv M 88 1115. Ja 
att s\öjda siälv är en verkligt 
trevlig I sysselsättning, dubbelt rolij1' 
och resultatrik sedan man läst och 
studerat den innehållsrika men lätt
fattliga "Slöjda själv". Där får 
man ~ll~ de goda råd, anvisningar 
och ntmngar som behövs, för att 
med hjälp av några enkla verk
tyg och plywood förfärdiga exem
pelvis en kaffebricka, ett dockskåp 
eller ett tebord. Dessutom finnas 
perspektivritningar på 4 0- talet and
dra föremål till nytta och nöje. 

Pris 0:53 

Milbler M BE 46. Katalog över 
ritningar för hantverk och slöjd, 
utgiven av Svenska Slöjdföreningen . 
Med illustrationer och rimingar. 
Tryckt 1 9 41 . 

Pris 3:53 
---••••••••••••-•o••--•••••··•••••••••• 

Amatllranlckarens bästa hjälp ~\ 
88 315. Handbok i möbelsnickeri 
enligt Sicom-metoden. En liten vär
defall bok med vars hjälp Ni 
själv lätt och billigt kan tillverka 
möbler för det egna hemmet. Av 
snicka~emästare S. J. Cederholm. 
Med , ,19 ritningar och figurer. 6 8 
sidor.· Tryckt 19 43. 

Pris 1:75 ----------
Handbok i snickeri M 88 44, 

för amatörer av John Sve!ISSon. 
4 :dt; • tillökade uppi. Behandlar ma
terial, arbetsmetoder, polering och 
lackering samt ger uppslag till di
ver.se möbler, grindar m. m. Tr. 
19 3 8. 144 sid., 1 21 illustr. 

Pris 2:63 ----------S n lc k er I ho k en M 88 45 med 
anvisningar om de särskilda träsla
gens olika användbarhet, limmets 
rillredning, linoljerening, fernissbe
redning, betsning, polering- 1 om fa
nering, om träets uppskärning och 
utriktning samt hopsättning av sär
skilda stycken m. m. Med illustra
tioner. 82 sidor. Tryckt 1937. 

Pris 1 :58 
Snickeriboken M BE- 47, hop

snickrad av fackmän för hobby
folk. Populär lärobok, praktisk upp
slagsbok, rolil( läsning för alla fri
tidssnickare: slöjdande pojkar, mö
belamatörer, villaägare, sportstuge. 
byggare och alla andra entusiaster 
och vänner av såg, hyvel och ham
mare, 1 4 0 stora sidor 3 OX ~ 1 cm. 
rner än 3 00 instruktiva bilder och 
färgfotos, 2 6 helsidor ritningar till 
trevliga slöjdarbeten, moderna möb
ler, praktiska byggnadskon str uktio
ner m. m. Något ur innehållet: Trä 
- vad det är - Virke och virkes
val - Verktyg och vuktygsvård
Arbetstillbehör, spik och skruv -
Arbetsteknik - Plywood, lamell trä 
- Träfiberplattor - Montering av 
plywood och board - Ytbchand
lin1t - Hur man l(Ör en arbets
ritninir - Konstruktioner och rit
ningar - Skogen, rå.varan . 1 0 
fackmän på. snickeri och slöjd ha 
skrivit Snickeriboken under överin
seende av S!öjdinspektör Gunuar 
Nilsson. Tryckt 1 9 4 4. Inbunden. 

Pris 5:85 
6 

Snickeri N:o BB 53. Lärobok 
1 arbetskunskap 1 anslutnlni 
till snickeri för fortsättnings
skolor och andra ungdomssko
lor samt för självstudium av 
Erik Nisses Gangner. Innehåll: 
Träförstörande faktorer. Medel 
att öka virkets varaktighet, vir
kets torkning och lmpregner!ng. 
Träslag. Skogsavverkning och 
flottning. Byggnadssnickeri: 
Grund, väggar och stommen, 
klädseln, dörrar o. fönster, tak
stolar, golv, trappor . hophugg
ningar. Möbelsnickeri: Verk
staden, verktygen, tillskärning 
o. fogning, gradning, zlnknlng, 
tappning, slitsning, gerlng, fa
nering, putsning, möbelritnin
gar. Ytbehandling: Femlssnlng, 
betsning, boning, polerlng, 
målning, målning m. röd:färi 
och oljefärg. 112 sid. 6:e om
arbetade uppi. Tryckt 1944 q' 
figurer. Pris 1 :84 

Ditt hem N:o BB 52, Hur det 
bygges och inredes; av Ernst 
Spolen, arkitekt. Innehåll: 
Byggnadsplanema utredas, 
hemmet inredes, hemmet möb
leras, kökets betydelse, hem
mets trädgård, byggnadskon
struktlonernas Inverkan på bo
stadens uppvärmningskostnad 
litet materiallära, arbetsbe
skrivning för en villabyggnad, 
entreprenadkontrakt. 56 ftE! 
144 sid. Tryckt 1937. Pris 2:37 

Husbyggnadskonstruktloner 
N:o BB 47, av Valfrid Karlsson. 
Del VI, som Innehåller: Arbets
ledning _ för entreprenad erfor
derliga handlingar, ritningar, 
arbetsbeskrivning, entreprenad
kontrakt, kostnadsförslag, mass
beräkningar. Tryckt 1932. 

Pris 3:68 

Byggnadsstadga N:o BB 41. 
Byggnadsstadga för stad och 
landsbygd av den 20 nov. 1931 
med ändr. Intill 1944 jämte lag 
och kungörelse ang. skyddsrum 
m. m. av den 1 mars 1940 med 
ändr. Intill 1944. 76 sidor 'I'ryrl<t 
1944. Pris 1 :58 

Huggning av takstolar BA I, 
Förklaring över ett enkelt för
faringssätt med enklare taksto
lar av byggmästare N. A. Pers
son. 11/Ied 27 tig. och tabellPr 
24 sid. Tryckt 1937. Pris 1 :58 

Lilla svarvareboken N:o BA 7. 
Anvisningar för menige man 
att själv förfärdiga den enkla 
svarvstolen jämte behövliga pa
t1 oner och verktyg, samt därå 
svarva, slipa och polera arbeten 
av trä, horn och ben, ävensom 
att förfärdiga slängkammar och 
skruvbultar till snedtyg av J. 
M. Bong. 9:e uppl, Tryckt 1942 

Pris 0:95 

Vlnkeltrappor Nm BA 8. En 
förklaring över till vägagångs
sättet vid tillverkning av vln
keltrappor. av N. A. Persson 
Med ritningar, Pris 1 :58 

Villaäj!arens handbok M 88 
343. av Allan Petre. Något ur in
nehållet: Värmeleduing, rörarbeten 
och spisar. Plå.tslageriarbelen. S!lic
keriarbeten. Må.lningsarbeten. Glas
arbeten, murningsarl>cten, träd· 
gårdsarbeten. En praktisk väir
ledning i allehanda utgiftsbespa
rande arbeten för \·illa- och egna. 
hemsägare. lllustrerad. 2 0 6 sidor. 
Try ckt 19 3 6. lnbund. Pris 1 :85 

Vatten och avlopp M BO 77, 
i landsbygdsfastigheter av Yngve 
Gustavsson. Med 9 7 illustrationer. 
1 7 4 sidor. Tryckt 1 9 41. lnbund . 
i klotband. Kr. 3:43 
··· ·i-tandboli .. T.by~~;;···N;···ö"if·-·48: 
av T. Karlström. Sjätte upplagan . 
Praktisk handledninir för sportstuge
och villabyggare, entrepenörer m. 
fl. Ur innehållet: Val av tomtplats. 
Formulär till kontrakt. Köpebrev. 
La1tfart. Grundarbe e. S ;irängn ings
arbete. Borrstålshärdning. Dränering 
och avlopp. Betonggjutning. Träar
bete . Takkonstruktioner. Taktäck
ning. Vinkeltrappor med ntnrng . 
Kökets inredning. Vänne o. sanitet. 
Murningsarbete . Arbetsbeskrivning. 
Förvandlingstabeller: kvm. till ku
bikfot, meter till fot. entreprenad
kontrakt. Kostnadsförslal( m. m. 
Boken är illustrerad med ett 1 O
tal ritningar till moderna villor o. 
sportstugor. Tryckt 194 3. 1 ,J 4 
sidor Pris 2 :90 

Hur hemmet danas M BB 54. 
En bo!: för 1änner av rumskonst. 
Av Einar von Strokirch. Rikt 
illustrerad. 

Pris häft. 3:68 Inbunden -'!:74 

Boaättninj! M 88 370. En in
intressant och värdefull bro schyr 
för de sorn tänker sätta bo . Mecl 
illustrationer, en del i flerfärgs
tryck. Tryckt 1941 . Pris 0:79 

Hantverk i h·mmet N• BB 309, 
av Kerstin Key. Något ur inne· 
hållet: Hemmagjord _ hyvelbänk, låd
möbler, hur man bet sar trä, har 
man bonar en möbelyta, hur björk
möbler kunna antikbehandlas, hur 
man renoverar ek:möblcr, hur man 
finpolerar möbler, s. k. fran sk po
lering möbler med träin !äg-gningar 
(Intarsia), hur man renoverar skinn· 
möbler, hur man lagar rottingsitsarJ 
hur man flätar stolsitsar av snod
der eller snören, hur man lagar 
linoleummattor, bur mm läg-ger ett 
parkettgolv, bur man bonar golv 
av gran och furu, vinterb ona stugan 
själv med träfiberplattor samt hund· 
ratals andra råd. Med 6 0 illustra
tioner och teckningar. l 6 2 sidor. 
Tryckt 19_,_o_. ____ P_ri_s_5_:_27 

Diverse ritningar. 
Vllvstolsr;tninj! RD 9. Ritninr,- till 

en av husmoder skola rekommende· 
rad vävstolstyp för hemmet, samt 
en praktisk kuggställning och kug
gar. Prislista till allt smide till väv-

Bygg sportstugan själv N :o stolen medföljer ritningen. 1: 50 
BB 49, praktisk handledning l Trädj!årdsl(unj!a N• R D 10. 
stugans planering, byggnad och Ritning till en stor och präktig 
inredning. Med 27 i1I ustr. 135 trädgårdsgunita med 2 soffor. 
sid. Tryckt 1936, Pris 2:90 Pris 1:50 

C L A S O H L S O N & C :o A • B., I N S T O &. 



Bandsåj!sritninl! J\, RO 11. ~it
ninf! till en bands!g för trampnin11;, 
tillverkas av trä. Pris pr st. 1 :50 

RllO:ne: M RO 12, till en trä
svarv för motorkraft och tramp
ning. Efter denna ritnin~ kan man 
själv tillverlca en svan,stol av trä 
och smide. 

Pris pr st. 1 :50 

RitninJ! M RB 13, till hyvel
bänk, putshyvel, rubank och såg. 
Efter denna ritning kan man själv 
tillverka sina snickeriverktyg. 

Pris pr st. 0 :50 

Ritn"nJ! J\\ RO 77. till en löv
sågningsmaskin som är avsedd för 
trampning, tillverkas av trä. 

Pris pr st. 0:75 

Rltnine: M RO 101, till pulka. 
Efter denna riininJ! och arbet,be
skriv nin)?' kan man själv tillverka 
sijl en pulka. Ritad 1 915. 

Pris pr st. 3 :-

Ritnine: RO 14, till enkel 
isjak t. Pris 1 :-

Ritn,nJ! M RO 67, till en bänk
handsåg. Hela höjden c:a en meter. 
4 st. ritningar med arbctsbeskriv
ninl' å vilka alla mått ocb de
taljer äro anKivna. llris för rit
ningarna jämte arbetsbeskrivningen 

kronor 2:85 ---------
Byggnadsritningar 

Tänk på. att en vacker och mo
dern villa ej kostar mera att bygga 
än en ful och omodern 1 

Bn!J!nadsrltninJ! M BA 122. 
Ett häfte innehållande 4 0 st. olika 
förslaJ! till moderna egnahemsvillor, 
med såväl kakelugnar, öppna spis
lar som värmeledning, för en och 
tv! familjer. Häftet visar såväl 
plan- som fasadritninJt på en del av 
villorna. Pris pr häfte O :65 

CLAS OHLSON & Cie A-B .• 

BITNIN6 llll kombinernd snlckerlDlnskln. 

Ovanstående illustration visar ei1 praktisk, stabil och väl
konstruerad snickerimaskin som helt kan byggas av den hän
dige amatören med undantag av själva hyvelkuttern med där
på sittande arbetsverktyg. Maskinen är byggd med tanke på 
största arbetskapacitet samt lägsta kostnad. Den lämpar sig 
alldeles utmärkt för amatörer och yrkesmän, som icke ha r/ld 
och plats för dyra och många maskiner. I maskinen kan ut
föras snart sagt alla förekommande arbeten såsom; rikt• 
hyvling, sågnin11;, borrning och fräsJling av alla slag, samt 
upptagning av tapphål m. m. Total längd 16 0 cm., höjd 
9 0 cm. Den utförliga koastruk tionsritningen till hela maski
nen utgöres av 1 2 st. olika ritningar vilka även kunna er· 
hållas i tre omgångar. 

Erforderliga beslaJ! till ovanstående snickerimaskin säljes av 
oss, prislista medföljer ritninJ!arna. Kraftbehov c:a 2 hkr. 

RitninJ! ,M RO 70. till rikt-hyvel, bestående av 4. st. rit-
ningar med arbetsbeskrivning. Pris 2: -

Ritninl! M RD 71 till såJtbord för rikthyveln kombinerad 
med klinga, bestående av 3 st. ritningar med arbetsbeskriv
ning. Pris 1 :50 

RitnlnJ! N, RD 72. till fräs- och borrmaskin för rikthyveln 
kombinerad med fäste för chuck samt fräsfäste bestående 
av 5 st. ritningar och arbetsbeskrivning. Pris 2:50 

RitninJt M RO 73, bestående av alla ovanst!ende 1 2 rit-
ningarna med arbetsbeskrivningar, Pris pr sats 5: -

Fullständiga byggnadsritningar (äkta vitkopior eller 
blåkopior) till kolonistugor, sommarstugor, uthus
byggnader, grindar, staket, hönshus, kaninhus m. w 
Ritade av Byggnadsingeniör 0. Salomonsson 

N• RB 31. småbrukareladugård 
som rymmer 2 hästar, 5 kor, 2 
ungdjur, kalv, 2 svin, 3 0 höns, 
2 logar, 1 logkista, 1 vagnbod 

och spannmålsvind. 
Pris 1:50 -----------JI, \ RB 3 3. småbrukarcladug1lrd 

som rymmer 3 hästar, 1 0 kor, 
2 kalvkättar, 2 svin, 3 0 böns, 
lof!e logkista, vagn- och redskaps
bod. spannmålsmagasin, fodersk--ulle 
gödselstad. 

Pris 1:50 

M RB 34, cgnabernsladugård 
som rymmer 2 kor. 2 svin, 1 5 
höns, lada, tvättstug-a vedbod, 
spannmålsvind, skulle, J!Öclselstad o. 
rastgårdar. Pris 1: -

N, RB 35. egnahemsladugård 
som rymmer 3 kor, höns eller svin, 
foderskulle, loJ!kista, loge m. slinne, 
redskapsbod, vedbod, gödselstad. 

Pris 1: -

IN STON. 

Ne RB 37, cgnahemsladui:Ard 
som rymmer en häst, 3 kor, svin, 
höns, kn.lv, loge, log:kista, vagn· 
bod ,magasin m. m. Pris 1: -

N, RB 39. hönshus i avdelning
ar för olika stammar, v~rje avdel
n1nl? rymmer en stan\ om 2-.l höns, 
kan utbyggas för 2 0 stammar. 

J\1'2 RB 
höns. 

N• RB 
stam och 

Pris 1: -

40. hönshus för fi 0 
Pris 1: -

41, hönshus för avels-
1 0 0 värphöns. 

Pris 1:-----------M RB 42. kycklinghus i avdel-
ningar. Pris 1 :-

N, RB 44, svin-, får- och höns
hus som rymmer 1 0 får, 5 0 höns, 
2 modersuggor, 6- 9 ~öd svin, kok· 
rum, foderrum, skulle, gödselstad 
och urinbrunn. 

Pris 1:-



N:o RB n, ekonomihus för 
tvi familjer som inrymmer 
ntlttstuga , torkvlnd, 2 vedbo
llar, 2 avträden, pudretrum. 

Pris 1: -

N:o RB 48, ekonomihus som 
tnrymmer vedbod, redskaps
bod, visthusbodar, 2 avträden, 
pudretrum. Pris 11 -

N:o RB 49, ekonomihus som 
Inrymmer slöjd- eller redskaps
bod, vedbod, 30 höns, 2 svin, 
foderrum, avträde och pudret
rum. Pris 1: -

N:o RB 51, överbyged killar• 
med visthus, slöjd- eller red
akapsbod. Pris I: 75. 

N:o RB 52, 
urinbrunn. 

gödselstad med 
Pris 1: -

N:o RB 54, kaninhus med I 
avdelningar. Pris l: -

N:o RB 55, kaninhus med 32 
IM,xar. Pris 1: -

N:o RB 58, fristående avträde. 
Pris I: 75 

N:o RB 57, 2 olika trägrindar, 
I Jlrngrlnd, 2 olika trästaket, 
OCh ett järnstaket. Pris 1: -

N:o RB 58, 2 olika trägrindar, 
I järngrind, 2 olika trästaket 
OCh ett järnstaket I andra mo
deller än N:o 57. Pris 1: -

N:o .RB.59, sommarstuga lnne
Wlande ett stort rum med 
Oppen spis, kök, skafferi, för
lltuga, källare. Pris 1: -

N:o RB 80, sommarstuga med 
ett stort rum med öppen spis, 
ett mindre rum . kök, skafferi, 
CUderob, stor öppen veranda. 

Pris 1: -

N:o RB 81, sommarstuga n,,ed 
kök, skafferi, garderob, ett 
lltort rum med öppen spis, lör
atuga och sängkammare. 

Pris l: -

N:o RB 62, sommarstuga med 
ett stort dagllgrum, kokvrl, 
Ullare , vlndfång, öppen veran
da efter hela långsidan . 

Pris 1: -
N:o RB 83, kolonistuga typ 

•Lugnet» med ett rum och brn-
11:vtst. Pris 0:85 

N:o RB 85, -kolonistuga typ 
•Llllvrån•, med ett rum orh 
kokvrå . Pris 0:85 

Nedanstående rltningu lro 
ritade av bycgnadslngenlllr E. 
!Pors år 1939. 

N:o RB 7&, sportstuga 101[,X 
111, m. med storstuga, sovrum, 
kök, veranda och garderober 
___ ___ ____ P:...cris 1 :25 

N:o RB 77. sportstuga 7,20X 
1,20 m . med rum och kök, för
stuga, garderob, vedbod orh 
materlalbod . Pris 1 :25 
-N:o-RB 78, bostadshus ~.,;ox 
I, O m. mea kållarvånlng, oot
tenplan med hall, kök och rum, 
1arderober o. skaffert 

Pris 1 :25 
N:o RB 79, bostadshus 8,90X 

t,80 m . med källarvåning, bot
tenplan med kök, vardagsrum, 
wovrum, hall, garderober nr>, 
uatterl. Pris 1:50 

• 

N:o RB 80, bostadshus I.BOX 
'1,30 m. med källarvåning, bot
tennlan med vardagsrum, kök, 
1ovrum, hall, garderoher nr"h 
111:afferl. Pris 1 :50 

N :o RB az, bostadshus 10,20X 
8, 6 O m., med källarvåning, bot
tenplan med vardagsrum, sov
rum . kök, hall, rum . hadrum . 
1arderob o. skafferi. Pris 1 :75 

N :o RB 83, bostadshus 10.?0X 
8, 7 O m. för två familjer. Kll-
1•• vanmg med tvättstuga, tork
rum, matkällare, pannrum m.m . 
Bottenplan med vardagsrum, 
1ovrum, hall, kök, serverings
rum, badrum, garderober och 
111:afferl. övre plan med kök, 
hall, vardagsrum, sovrum, bad
rum, serverlngsrum, garderohPr 
och skafferi. Pris 1 : 7 5 

N:o BB 81, bostadshus 8,20X 
'1,20 m. med källarvåning bot
tenpla•, m. vardagsrum, mat
rum , kök, hall, garderober och 
.-..~~fprt. överplan med två rum . 
ball och garderober . Pris 1 :50 

Nedanstående byggnad1rlt-
nln1ar lro ritade av by11nad1-
lncenlllr E. Fora år llil. 

N:o RB 68, ekonomibyggna
der för gård om c:a 20 har od
lad jord. Ladugården rymmer 
2 0 kor och ungdjur, kalvar , 6 

blatar, mjölkrum, selrum, fo
der m. m ., loge och lador. 
Vagn bod med kvarnrum. 
Spannmålsmagaaln. Svinhus. 
J'aaad och planritningar I skala 
1:100 . Pris 5:-

N:o RB n, manbyggnad fOr 
lantgård om c:a 20 har odlad 
Jord. Källarvåning med tvltt
atuga, slöjdrum, torkrum, mat
lltlllare . pannrum, bad och V.C . 
Bottenvåning med S rum och 
11:ök, hall, serverlngsrum ocb 
tvlttrum. övre plan med 4 
rum, tvättrum, hall och 5 gar
derober. Husets storlek 14v, ,n 
meter. Pris 3:50 

N:o RB H, ekonomibyggna
der för gård om c:a 12 har od
lad jord. Ladugården rymmer 
10 kor och 4 ungdjur, kalvar. 
t hllstar, mjölkrum, selrum, 
foder, loge o. lador. Vagnbod 
med kvarnrum o. spannmAls
magasln. Svinhus . Pris 4 : -

N:o RB 61, manbyggnad tor 
lantgård om c:a 12 har odlad 
jord, Innehåller samma som rlt
amir RB 6 7. Husets storl~k 1 ? 7 
Xt meter . Pris 3:-

N:o RB 70, ekonomibyggnad 
tör gård om c:a 6 har odlad 
jord. Byggnaden rymmer 6 kor 
kalvar, häst. svin och höna, 
mjölkrum, foder, loge och la
dor, vagnbod, spannmålsmaga-
1in m. m . Husets storlPk 2~ ,.,, 
t,7 meter. Pris 3:-

N:o RB 71, manbyggnad för 
lantgård om c:a & har odlad 
jord. Källarvåningen rymmer: 
tvättstuga, pannrum, matkälla
re. Bottenplan med 2 rum och 
kök, hall, tvättrum m. m. övre 
plan med 2 rum. h111 ' ..,,.,. • 

garderober . Pris 3:-

;\\ RB 72. Lnfamiljshus 7X s, I 
meter metl källanåning, bottenp'an 
med vardagsrum, 2 sovrum, kök, 
kapprum och garderober. 

Pris 2:50 --- --------
;\ \ RB 73. Enfamiljshus G, 2X8, 9 

meter med källan•il.ning. bottenplan 
med vardagsrum, kammare kök, 
hall och garderober. Ovre plan m. 
2 SO\·rum, hall od1 garderober. 

Pris 2:50 -----------
;\, RB 74 . Sport-, iakt- och 

fiskarstuga med ett rum och kok
vrå, förstuga med skåp. Storlek 
2, DX 4, 2 meter. Pris 2 : -

;,\\ RB 75. Sport-, jakt- 0< h 
fiskarstuga, storlek 3 1 5X i, 6 mc· 
ter med Yeranda, ett rum med 
kokvrå, SO\'plat s över hela ,·eran. 
dan. Pris 2: -

Möbelritninl(shäfte ;.\, BA 123, 
innehållande rumsiatcriörcr på 
omkring 2 5 olika möbeltyper till 
herrum, sängkammare, sal, salo:1g, 
sportstugor, kök, hall, trädl(årrl, 
flickrum m. m. Öppna spisar. Tr . 
l 9 4 5. C :a 1 HO olika möbler. 

Pris pr hä'.to O: 85 -----------
Möbelritningar 

MöBELRITNINGAR i 1:10 -dels 
skala över va:kra och cnkh möb
bler. Mått och storlekar äro ut
satta samt riln '.nl(ar och förklaringar 
för hopsättn:nJ! av möblein,, så 
att var och en som är näl(ot så 
när händiJ! i yrket kan tillverka 
sina möbler själv. 

Möbelritninl(ar N RB 1 till 
och med 02 RB G, äro ri.ade 
1 9 2 3. 

RITNINGARNA levereras i !öl
iande satser: 

Herrumsmöbelr,lninrt ;\", R3 1, 
innehållande en bokhylh, ect bok
skåp i två olika modeller. ett fcm
lådigt skrivbord, skrivbord med 
hurtsar i två olika moUcl:cr och 
en skrivstol. 

Pris pr sat; 0:5 0 ------
Salsmöbe'ritninj! ,'\, RB 2, 1.1-

nchållandc ett matbord med me
kaniska utdragsskivor. en l.lg buffC 
i två modell.::r, en höJt bu'ft!. en 
!)tol, ~cn-cring5bord och länss10l. 
_______ Pris pr sats 0:50 

KöksmHbelriln'.nj! ,'\i RB 4 in
nehållande matsk :ink, sLol, bord 
med onwändbar skiva \'an·iJ det 
kan am ändas till bakbord. soffa 
i tYå olika modeller, di,kbä 1k o. 
t,ätt,tä ll. 

Pris pr sats 0:50 

CLAS OHLSOH I: c,o A-B .• lN S•oa 



Trädl!årdsmöbelritninJ! ;,\, R8 5, 
Ö\"er hopfällbara trädgårdsmöbler i 
två olika modeller såsom; 2 soffor, 
:? stolar. 2 taburetter, en läns

stol och ett bord. 
Pris 0 :50 

Komplettninj!smöhelritninl! ;M R8 
6 innehållande 4 olika blompiede
staler, ett blombord, en not- ocl\ 
tidningshylla, 2 olika barnsängar, 
ett rök<bord och ett runt läs bord. 

Pris pr sats O :50 

Hallmllbelritninj! J\1' R8 18, 
ritad år 1 9 3 4, innehållande en 
soffa, ett runt bord, stol och en 
taburett, spegel med spcgelbord. 

Pris pr sats 1 :-

Rltninl! M RB 24 till 3 st. 
olika fåtöljstommar samt besk-riv
ning för stoppningsarbetet. Ritad 
år 1 9 3 8. Pris 1 :-

flickrumsmilhclrilninl( N, R8 20, 
ritad år I 9 3 4, mue!.ålld.nde en 
soffa, en säng, en sekretär, ett 
tnalettbord, stol, blomµ1cdcstal 1 natt
duksbord. 

Pris pr sats 1 :-

Herrumsmöbelritninj! ;,\\ R8 19, 
ritad h 19 3 4, i funkisstil. Sat
sen innehåller ett skrivbord, en 
skrivstol, en bokhylla, en soffa, 
stol och ett rökbord. 

P ris pr sats: 1 :-
Möbelritninl! N, R8 21, ritad 

år 19 3 •i, innehållande ett spe l
bord, 3 olika sybord, 2 olika ta
buretter, en nothylh, 2 olika blom
ställ. Pris pr sats 1 :-

Sporlsluj!emöbelritninj! ,N; R8 22. 
ritad år 1 9 3 4, innehållande en 
rarsäng, kannstol, ~tol, bord, skåp, 
bänk och fönsterhylla. 

Pris pr sats 1: -

Sänj!kammormöbelritninj! ;\, RB 
23 ritad år 193 5, i funkis,;til. 
l\Iöbeln innehåller säng, toaletthord, 
linn e&kåp, taburett, stol, nattcbks
bord och bord. 

Pri s 1:-

Köksmöbelritninl! ;,.,~ RB 14, in
nehållande ett stort köksskåp i lik
het med en hö~ buffe, stol, soffa 
med utdrag, köksbord med utdrag. 
köksbord med lådor och fällskivor 
Ritad år 19 2 8. 

Pris pr sats 0 :50 

Matrumsmöbelritnint! ;N1, R8 15, 
i den nu 1nvcket omtvckta dala 4 

allmogestilen, ·innehållande ett mat
bor_d, skå.p, (bufr~). länsstol, ser
venngsbord, stol. soffa och hörn
skåp. Ritad år 1 9 2 9. 

Pris pr sats O : 7 5 

Möb elritn :DI! ;1\1, R8 25, till ra
cliobord, soffbord, hallbord, pbno
bänk, taburett. 2 olika stol:ir, spe
gelbord. Ritad år 19 3 8. 

Pris 1 :25 

Möbelritningar I 
I modem stil. Ritade Ar lMO. 

Salsmöbelritnlnj! N, R 8 107, 
Innehållande en butf(!, en sona 
m. utdrag, bord med utdrags
skivor, stol och servertngsbord 
pA hjul. Pris pr sats 1: -

Kllksmöbelritninj! ;.>I,\ R B 109, 
Innehållande stol, bord, hö r n
skåp, diskbänk med lådor och 
skilp , arbetsbänk med Tltdor 
och skåp, väggskåp, porsllna
skåp, taburett. 

Pris pr sats 1: -

!lllngkammarmöbelrltnlng N:o 
RB 108, innehållande ett natt
duksbord , toalettskltp, spegel, 
enmanssäng, llnneskltp, stol och 
taburett. Pris pr sats 1: -

Herrumsmöbelrltnlng N:o 
RB 112, Innehållande skrivbord 
med lös hurts, lågt s1tåp, 
dyschatell rschäslon~). byrå, 
bokhylla, stol och bord med 
kakelplatta. Pris pr sats 1: -

Sportstugemlibelrltnlng N:o 
RB 110, Innehållande hörnskåp, 
bord större och mindre, stol, 
vilstol, kista, säte, pall och 
hörnbänk . Pris pr sats 1: -

TrlldgArdsmlibelrltnlng N:o 
RB 111, Innehållande bord, sof
ta, taburett och länsstol. 

Pris pr sats 1: -

Klockfodralsrltnln1 N:o RB 
113, Innehållande tre olika 
bordsur, två olika golvur och 
tvA olika väggur. 

Pris pr sats 1: -

Virkestabeller. 
Skogsvllrderlngstabell N:o 

BA 8. Massa- o. utbytestabell 
tör snabb värdering av skog pA 
rot. Tabellen innehåller alla tör 
uppskattning och värdering be
hö,•llga uppgifter, förvandlin
gar, anvisningar Ot'h förklarin
gar. Trädens utbyte och för
vandling till penningvärde be
lyses med över 500 uträknade 
exempel. Vem som helst kan 
omedelbart värdera en stämp
llngspost eller skogslott med 
denna tabell, Tryckt 1931. 

Pris 0:65 

Skogsbrukstabellen •Facit» 
N:o BB 58 är den bästa hjälp
redan vid alla skogs- och vir
kesaffärer. 11:e tillökade uppi. 
132 sid. med praktiska, lätt
fattliga tabeller för skog pA rot 
(kbm. och kbft) alla cm. och 
tum 1 f godhetsgrad.er. Runt 
virke I hela, halva och kvart-

Sänj!kammarmöbelritninj! N R8 tums diam. Sågat virke och 
16 innehållande en toilettbyr1, en- sparrar, alla förekommande , 
manssäng med· utdrag, linneskåp. För alla längder mellan 1-100 
stol med stoppad sits, ett litet fot avläses ögonblickligen ku-
skrivbord, nattduksbord med låda blkmassan, därefter till 8.000 
och skåp, lavoar. Ritad 1 B 2 s. tot. Boken Innehåller även kon-

Pris pr snts 0:50 traktsformulär, reducerlngsta
bell kvadratmeter t. kbft, fot 

Ottomanritninu J\t R8 :t 7. Rit- till meter, kbtt till standards 
ninl' till en enkelottoman och en praktiska anvisningar, därav er, 
dubbelottoman. Ritad 1929. ' • -vh~•~,- om sågnl- ~ -

Pris 0:75 Tryckt 1842. Pris 3:16 

~ t.A.S OHLSON & C:o A-B., INSJON. 

Rundvirkeskuberaren ;,\~ 8A 10, 
11Kubi". Ett häfte innehållande 3 ;j 
tabeller för kubering av runt 
virke, cyliodertabell 1 kubikfot 1 ~
delat mått, såsom: S\·cnska Engel
ska och Danska m. fi. samt Ang
ermanälvens kubikfotslabell av C. 
A. Pettersson. Tryckt 1910. 

Pris 1:06 

Rundvirkeskuberaren :Ni 88 360 
"Meter". Tabellbok efter meter 4 ~ 
mätt. Tabeller för runt virke för 
hcl.1 och hal\la cm. <linmc.ter. St..
gat virke: förvaucllini;r av meter 
till kubikfot. 

Pris 2:50 · 

Skoassklltseln ;,\',, 8D 27. och 
dess förutsättningar av ). A. Ami
lon. Med 11 3 figurer och 4 2 ta· 
beller. 5 7 6 sidor. Tryckt 19 2 3. 
Har kostat 3 2 :-, realiseras till 

Kr. 3:95 . 

Tabellbok J\1, 88 57. för kubi
kerini;! av runt, fyrkantigt och sågut 
virke. Utgiven av R. Bergström. 
Boken rekommenderas till: bygg
mästare, sågverksäg-are, trävaru· 
handlare, skog-skörare m. fl. Tryckt 
19:i9. Pris 0175 · 

Praktiska hjälplabeller ;i,,1,_ 8D 23, 
för beråkning av priser efter vikt 
styck, ränte-, kubicerinj?s 4 samt för· 
vandlingstabeller för sågat och 
spåntat virke, ved m. m. av Paul 
Söderhaw. Något ur innehållet: 
Förvandling av (208 dim). så.got 
virke från löpfot och löpmeter till 
kubikfot oc.h kubikmeter. Förvand
ling av ( 165 dim.) ospåntat virke 
från kvadratmeter till kubikfot, löp
fot och löpmeter. Förvandling av 
timmer till plankfot, pianktolft ocll 
kubikmeter. Förvandlinj?' och pris~ 
beräkning- av ved. Förvandling av 
( 1 6 G dim.~ spåntat virke från 
kvadratmeter till kubikfot, löpfot 
och löpmeter. Förvandling av ( :! 0 4 
dim.) sågat virke från kubikfot 
till löpfot och löpmetcr. Kubice
ringsta bell för rund virke. Samman
lagt 6 0 tabeller. Tryckt 19 :10. 

Pris 1 :06, 

Handbok i kolning. 
Handbok i kolninj! X., 88 5 8. 

Av Forstmästare K. Lindman. Rek· 
tor vid Gammelkroppa Kolarskola. 
Ur bokens innehåll: l<ulvedens till
redning. Olika slag av milor: Rcs
mila1 Liggmila, Skorstensmila, Kol 4 

ugn för gengaskol med teckning 
och beskrivning. Kolninjl" med rå
vcd. Tjärbränning. Geugasved. Kol
utbyte. Arbetsåtgång. Kostnauskal
kyl. Redskap. Tabeller. Kolnings
kontrakt. Försäljning m. m. Boken 
har 2 4. illustrationer oth är en lätt
fatt lig hjälpreda för så.väl elen er
farne som nybörjaren på ouu·ådet. 
9 6 sidor .Tryckt 194.1. 

Pris 2:63 . 

,I• 



Ritning till kol ugn . 
RitninJ! M RD 15, Efter denna 

r itnin i,; kan Ni själv med lätthet 
tillverka en mycket enkel men ef
fektiv kolugn, som ej kostar måni,;a 
kronor att bygga. Ni kolar själv 
Edra gengaskol, varvid priset pr 
hektoliter blir många gånger billi
gare men kvaliteten lika bra som 
den i handeln förekommande. Kol
ning-stid c:a 16 timmar. 
Pris pr ritnini,; med beskrivning. 

Kronor 1:2 5 

Båtritningar 
Med varje båtritning följer 

en arbetsbeskrivnini,;. Mallmönster 
(spantrutor\ i naturlii,; storlek kun
na erhållas för alla nedanstående 
båt r itningar och till de flesta även 
stävmönster. Pris pr sats detsamma 
som för motsvarande båtritning. 

Ritningarna i ro blfilwpior i skala 
1 :10. 

BåtrltninJ! M RO 1 8 till en 
V-bottnad motorbåt . Längd 8 me 
ter. Bredd på spant 2 meter. Mal
lat djup 9 0 cm. Denna båt är 
mycket omtyckt och på grun d av 
sin form enkel att bygga. Försedd 
med rymlig saloni,;. Ritning med 
arbetsbeskrivning. Kravellbyg11 d . 

Pris 10: -

Båtri tninJ! N, RD 16. Ri tnini,; 
till flatbottnad ha lvdäckad segel
kutter med lös köl. Läng d 4, 6 
meter. Bredd 1, u mete r , djup 
gående c :a R O cm. En bå t som 
är mycket lätt att bygga, men 
ändock trevlig och modern modell. 
Ritningen i ska la 1: 1 0, arbe tsbe
skrivnini,; medfö ljer. K linkbyggd. 

Pr is 2 : -

Båtritninl! M RD 17. Ritnini,
till en motorbåt 6 meter låni,; för 
inombordsmotor. Kan byggas på 
klink eller kravell efter samma 

• ritning. Lämplig för mindre bilmo-
tor. Pris 4: -

BåtritninJ! N, RD 19. Ritning till 
en motorbåt 5 meter lång, 1, 6 
meter bred. Lämp lig fcir insjöar. 
Passande för utom- oc11 mombords
motor. Klinkbyggd. 

Pr is 4 :-

Bätritninl! N. RD 20, till en 
kravellbyggd segelkutter. Längd 4, 5 
meter. Bredd 1, 7 meter. En billig 
och präktii,; liten kutter, som seg
lar bra. Lösköl av cement i plåt 
hylsa. Trygg och lämplij! pojkbåt. 

Pris 5 :-

Bätrjtnlnl! M RD 21, till en 
kravellbyggd sej!elkutter. Längd 
5 meter. Bredd 1, 8 meter. Ce
mentköl i plåthylsa. Prima sjöbåt. 

Pris 5 :-

22 till en 
centerbord. 

Bätritninf! .N'o RD 
liten segeljolle med 
Längd 4 meter. Bredd 
En liten gru ndgående 
inomskärsseg lini,;. Billi1r 

u 

11 6 meter. 
1olle, fö.r 
pojkbåt . 
P ris 4 :-

Båtrltnini< ;Nh RD 2 3 . till en 
klinkbyggd segelsnipa . Längd 4, 5 
bredd 1 6 meter. En god allmoge
typ och styv sei,;lare .. . . Passa!'de 
till såväl yrkes som noiessegling. 

Pris 5:-

Bätritninj!' J<,1, RD 2 4. Ritning 
till sydsvensk segelb åt, 6 meter 
lång. Denna båttyp a r den mest 
vanliga i sy<llil(a Sverige och Dan
mark. Klinkbyggd. 

Pris 4 :-

Ritninl! M RD 25 , till Blekings
eka längd 4, 6 meter, bredd 1, 6 
meter, en liten god sjöbå.t av gam
mal välkänd typ. Klinkbyg-gd. 

Pris 3 :-

Båtritning N. ~ 26 . Ritning 
till en ha lvdäckad Scjlelkutter 6 
meter lång, 2 me ter bred, smäcker 
koste r typ, med 3 olika tacke lri t
ningar. Klink byg11d. 

Pris 4 :-

BätrltnlnJ! M RD 27 . Ritnin!! 
t ill en ruf fad motorbåt, längd 7 
me ter, största bredd 1, 9 meter. 
Fö r inombordsm ot or 6- I 6 hkr. 
Ave n passande för er, bilmotor. 
Ruffen rymmer 6- 6 personer. 
Krave llbyggd • 

Pris 5 :-

Ritninf! N. RD 29, till en 
liten snabbgående motcrbåt som 
b ygges på klink. Anvä!ldbar för 
så.väl inom- som utombordsmotor. 
Båtens längd 6, 5 meter, bredd 
1,6 meter. Pris 4: -

Bätritninl! M RD 28. Ostersjö
koster. Kombinerad sei,;el och mo
torbåt, lämplig för såväl fiske 
som för nöjessegling. Typen är 
en bred, styvsei,;lande och god 
sjöbåt. Klinkbygg d . Ritningen vi
sar två olika tacklingsförs lag. Bå
tens läng d 7 met er. 

Pris 5 :-

Bätritninit M RD 30 till en 
liten klinkbyggd båt för utombords
motor . Längd 6 meter. Bredd på 
mall 1, 6 meter . E11 liten lätt· 
byggd båttyp. som ligger vackert 
på vattnet. Under det länga för
däcket kan ano rdnas två kojer 
varför båten lämpar sig för cam-
ping. _ _ ___ Pris 5 :-

Båtritninl! N• RD 31 . Ritning 
till en flatbottnad roddbåt . Längd 
4 meter, bredd 1, :':S meter, mal

lat djup midskepps 0, 15 meter. 
Pris 2 :-

Bätritninit M RD 32 . Rilnin!! 
till en roddsnipa . Längd 4 meter . 
Bredd på ma ll 1, 3 meter. Mallat 
djup 0, 4 6 meter. Klinkbyggd. 

Pris 4: -

Bätritnlnl! M RD 33 . Ritning 
till en flatbottnad segelkutter med 
ruff . Längd 5, 6 meter . Bredd 1, 7 
meter. Mallat djup 11, r, 5 meter. 
Klinkbyggd . 

Pris 5 :-

Båtritninf! N, RO, 3 4, till en 
liten snabbgående V-bottenbåt för 
utombordsmoto r . Längd 5, 5 meter. 
Kravellbyggd . Pris 5 : -

BätritninJ! M RD 36. Ritning 
till en ru ndb ottnad, klinkbyggd 
rodd båt. Läng d ~. 3 meter, bredd 
1. 4 mete r . Pris 4 : -

i3åtritninJ! l\h RD 37 . i likh et 
med RD 3 6. men för sedd med 
bjälpsegel. Pris 4 : -

Ri tnlnJ! N., RD 3 8, till en Ble· 
1 kingseka . Längd 5 meter. Bredd 

1, 7 6 meter. Pris 5: -

Bät r itninl! ~ R D 90 . till en 
klinkbyggd , flatbottnad snipa . Län;zd 
4, 5 meter . Bredd 1, ö meter . En 
vacker, bärii,- båt, lätt att bygj! a , 
grundgående, iättrodd och passande 
till fiske. 

Pris 5: -

Båtritninl! M RD 91 till en 
liten lätt insjö - eka. Längd 3, 7 
meter, bredd 1, 15 meter. Ett bil · 
ligt lämpligt pojkarbete. 

Pris 4 :-

Båtritninl! M RD 92 till en 
liten jolle. Längd 2, 5 meter . 
Klinkbyggd . Pris 4 :-

Bå tr itn lnl! Jl.i RD 93 , till e11 
extra lätt roddbåt, byggd av kau 
ritlirnmad plywood. Längd 3 , 8 
meter. Bredd 1, 2 5 meter. 

Pris 4 :-

BåtritnlnJ! M RD 94 , till en 
Kosterkutter. Längd 7. 6 me!er . 
Bredd 2, 6 meter. Att byggas på 
klink eller kravell. Smäcker form. 
Ruffad. Idealisk feriebåt. Skala 
1:20 . Pris 12 :-

Båtritninl! N• RD 95 , till en 
V-bottnad pojkbåt. Längd 6 mete r. 
Bredd 1, 7 meter. Att byggas helt 
eller delvis av kauritplvwood. 

Pr is 5 :-

Båtritning M RD 96 , till en 
klinkbyggd segelkutter. Längd 6 
meter. Brecld 1, 8 meter. En my c
ket styv pojkbåt. Pris 10 : -

Båtritnint M R D 97, till en 
Allmoge-kutter. Längd 6, 6 meter . 
Bredd 2, 5 meter. Ruffad, gedig en , 
stadig. Utmärkt farniliebåt. 

Pris 10 : 

Bätrit ninl! N• RD 98 till en 
Can ada - kanot, med flat boll en 
Läni,;d 4., 6 meter. Att byggas av 
trä och masonite eller kauritlim 
mad plywood. Mycket efterfrågad 
lättbyggd, stadil!' typ. 

Pris 5 : -

Ritning till eka 
:.'\\ RD 39. Ni kan med lätthe t 

själv tillverka Eder eka efter d en
na ritning och arb etsbesk.rivnin g 
M!tt och storlekar äro utsatta , be
skrivning pil tillvägagångssättet vid 
böjningen samt hopsättnin ge n i ö,·
rigt medfö ljer. 

Pri s 0: 7 5 

Ritningar till 

bål ar B T 

ma son ite . 
Ritninj! ~ RD 40. Mason itc 

Jolle med centerb ord. Längd 3, r, 
meter , bredd 1, 4 me ter , segelyta 
6 kvm . En liten billig och lätt
byggd sej!elbåt med V- botten och 
förvånansvärt god segli nJ?sförmåga . 
Utförliga ritninga r me d såväl roder . 
center bor d, spant , akters pege l och 
stäv i naturlig storl ek. 

Pris 10 :53 
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Kanotritninp M RD 41. Pad
delkanol med hjälpsegel. Bygges 
av härdad masonile. Längd 4, 5 
meter, bredd 0, 7 G meter. 

Pris 3 :-------- -
8ät rltninj!" N, RD 42. Segelkanot 

5 meter lilng, 1 meter bred, 
bygl(d av masonite. Pris 5 :-- -

Båt rilnlnj!" M R D 43 . Motorbåt 
med flat botten, 5 meter lång, 
1, 3 3 meter bred. För säväl utom
som inombordsmotor. Bygges av 
trä och masonite. Lätt att bygga. 

Pris 5: -------- - ---- -
Båt ritnlnj!" M R D 44 . Motorbåt 

med V -botten, ö, G meter lång, 
1, 4 meter bred. För inom- eller 
utombordsmotor. Bygges av trä 
och masonite . Pris 5: -

Båtr itn ing N, RD 45 . Motorbåt 
med V-botten, 6,6 meter lång, 
1, 5 m. bred. Bygges av trä och 

masonite. Pris 5 : -

Båtrltnlnl! J\ii RD 46. Roddbåt 
med flat botten. 3, 5 meter längd, 
bredd 1, 3 meter. Bygges av trä 
och masonite. Pr is 2: -

Bätritninl! M RD 47 . Roddbåt 
med flat botten, 4 meter längd, 
bredd 1, 4 mete r . Bygges av trä 
och masonite. Pris 21-

Kanolrilnlng M RD 48 till 
en paddelkanot bygi?d av 3, 6 mm. 
härdad masonite. Längd 4 meter, 
bredd 7 0 cm. Med arbetsbesk r iv
ning. Ritningen i skala 1: 1 0 med 
a lla behöv liga detaljer i nat urlig 
storlek . 

Pris 2 :-

Kanotr itnin l! M RD 49 är i 
likhet med N• RD 4 8. men ä r 
6 5 cm .bred och 4 meter lång. 

Pris 2 :-

Kajakritninl! M RD 50. Ritning 
till en liten ka jak, 2, 5 mete r 
lilng. 8 0 cm. bred och 18 cm. 
djup, bygges av 3, 5 mm. härdad 
masonite eller 1 0 mm. granvirke . 
Med arbetsbeskrivning. 

P ris 1:-- --- --
KaJa krltnin j!" M RD 51 . Längd 

3 meter. Bredd 1 meter. En liten 
ypperlig, billig farkost av enke l 
konstruktion som p/'l sa=a gång 
är både lätt och lastdryg. Bär 
tre man. Pris 2: -

Handböcker 
båtbygge m. m. 

"8Yl!J!" sjä lv E der båt " M BB 
5 9. Handbok i enklare båtbyggeri 
av John Svensson, skeppstimmer
man ä statens tågfärjor. Praktisk 
hjälpreda vid byggande av rodd-, 
segel- och motorbåtar, kanoter , ka .. 
jakec m. m. 7 7 illustrationer och 
ritningar. 109 sidor. Tr. 1945. 
4 :e upplagan, 11 :e lusendct. 

Pr is 2:90 

Ritning N• RD 52 till en båt
brygga, med stenkistor och klapp
brygga. Pris 1 :35 

Hur man ritar och byl(l(er sin 
båt M 88 368 av kapten Gunnar 
Christiernin. 2 :a upp lagan. Med 
100-tals ritningar och figurer. Tr. 
1945. 154 sidor . 
Pris häft. 4 :50 [nbunden 6: -

Kanoter M 8D 26. Beskrivning 
över huru man bygger kanoter 
samt upplysningar om olika kanot
typer. Av Sven Thorell. 5 :e om
acbetade och utökade upplagan. 
Tryckt 193 7. Med illustrationer 
och ritningar. 7 6 sidor. 

Pris 1 :5 8 

Surfinghrärla. 
Rit ninj!" M R D 53 och arbets

beskrivninl( till en surfingbräda. 
Pris 0 :35 

Ritningar till 
kanotrr . 

Ritade av lng . S ven Thor elL 
Ritnlnir ssa ts ern a bestå av linl e-
o, arbetsrltnlnl( ar I skala 1 :1 O 
samt spant- eller mallritnlnl(ar 
o. sUlvrltnlnl(ar l naturliir stor
lek. Till var)e rilninl(BSat1 1111-
jer utlilrlll! arbetsbeskrivninl[. 
Ritnlnl! M RD 61. T våmanS:-

kanoten "'De tv.I.". Längd 6, 3 0 
meter, bredd 0, 6 6 meter. höjd 
vid nollspant 0, 2 7 6 meter. T ack 
vare sina långa slanka linjer är 
denna kanot mycket lättpad dlad 
och dä d en är ritad för byggnads 
sättet ribbor och duk, kan den 
byggas av vilken amatör som helst . 

Pris 5125 ----- -- - - --Rit n l n j!" M RD 55 . Padde l-
kanoten "NORNA" . Längd 5, 2 0 
meter, bredd 0, 5 6 meter, höjd vid 
no llspan t 0, 2 2 meter. Kajakformad, 
smid ig och lättpaddlad utfärds- ocb 
lilngfärdskanot. Bygges av he l 
b ordläggning med dukklädse l. 

Pris 5:25 

Ritning M RD 56. Paddeltäv
lingskanoten ''NOVA"'. Längd 5, 10 
meter bredd 0, 5 2 5 meter, höjd 
vid nollspant 0, 2 1 8 meter. Torped 
formad. Bygges av ribbor och duk. 

Pris 3 :16 

Rltninl' M RD 57. Paddel-
kanoten "FLYGFISKEN". Längd 
4, 5 meter, bredd 0, 6 0 meter, 
höjd vid nollspant 0, 21 ö meter. 
Bygges av ribbor och duk. T or
pedformad kanot för pojkar och 
medelstora personer. 

Pris 3:16 

RitninJ!" N, RD 59 . "ALLI" 
till paddelkanot, 4, 8 0 meter längd 
bredd 0, 6 0 meter, höid vid noll
spant 0, 2 4 3 meter. Bygges av 
ribbor och duk. Torpedformad 
kanot för utfärder. Pris 5 :25 

RitninJ!" N• RD . 99. "FYRlS"', , 
5,196 X 0, 5 2 meter. Torpedformad 
enmanskanot byggd med he l bord- I 
läggninr och dukklädse l. Pris för 
komplett ritningssats 

kronor 3 : -
-R ~t~'tn~i~n-J!"--=J\/l"',--=R"'D=-..,.1 0 O.~KUG-: 
GAN" 4,20X0,80 meter. Kajak
formad paddelkanot avsedd för en 
man eller för en eller två pojkar. 
En liten stadig och säker kanot, 
men trots sin bredd ändå lättpadd. 
)ad. Bygges av ribbor och duk på 
sågade spant. Pri s för komp lett 
ritningssats kronor 5: -

Ritninl! M RD 62. Padde lkano 
ten "'ALAND". Längd 5 meter , 
bredd 0, 6 6 meter, höjd vid noll 
spant 0, 2 5 meter. Bygges av rib 
bor och duk. Kajakformad utfärds
och lilngfärdskanot . Mycket rymlig 
och sjöduglig. Pris 5:25 

CLAS OH L SON & C :o A - B., INSTON. 

Ritning N, RD 6 3. Tvåruans
kanoten "Eve"', längd 6, 16 m., 
bredd 0, 7 0 meter, höid vid noll
spant 0, 2 6 meter. Lällpaddlad, sjö
duglii? kanot med gott utrymme 
för 2 personer. Bygges av ribbor 
och duk. Pris 5 ;25 

Ritninl! M RD 6 4. Tvårnans
kanoten .. Duettan". Länj'!d G meter, 
bredd O. 6 6 ro., höjd vid nollspant 
0, 2 5 meter . En snabb men änd.l. 
sjöduglig kanot med två sittrum. 
Ritad för hel bordlägi?nini? med 
dukklädsel, men kan byggas av 
ribbor och duk. varti ll materialför
teckninl!' medföl jer. 

Pris 5 :25 

R itninl! M RO 65 till kana-
densiska kanoten " Kanada". Längd 
5, 18 meter, b redd 0. 8 6 meter, 
höjd vid nollspant 0, 3 2 0 meter. 
Oppen "ind iankanot 0 med upp· 
svänj!'da stävar. BygJ?es av hel 
bord läggnin,: med dukklädsel. 

Pr is 5:25 

Rltninl! M R D 66. Paddel-
tävlin,zskano ten "Tips''. Längd 
5,194 meter, bredd 0, 5 1 m., höjd 
vid nollspant 0, 2 0 8 m. en snabb 
kanot av modem fishformad typ. 
Bygge s av hel bordläggning med 
du kk lädsel. 

Pris 3:16 

Målning. 
Ytbehandlinl! M B8 61. 

Handbok i modem ytbehandling 
för amatörer och nybörjare, av 
G. Friberg. Läroboken för alla 
amatörer som önskar lära sig- de 
nya, moderna och förenk lade me
toderna i ytbehandling med cellu
losapreparater. I deru1a bl)k av
hand las pä ett lättfattligt och in
struktivt sätt hur man steg för steg 
j!'år tillväga · i dessa så ytterst in
tressanta förfaranden att kunna få 
fram ytor med en djup spegelblank 
J;!lans. För var och en som är 
något så när händig l(ives härmed 
nya möjligheter att efter senaste 
rön och erfarenheter, själv kunna 
behandla sina möbler och andra fö. 
remål. Ur innehållet: Träets struk
tur och förbehandling. Vattenslip
ning. De olika färgningsmctodema. 
Kemiska betser. Förbctsning och 
efterbetsning. Anilinbetser. Hur m an 
hanterar betspenslar. Hur betsen 
anbringas. Grundning. Peoselförintr 
under cellulosalackstrykning. Mel
lanbehandlingar. De första skedena 
i lackytans slipning. Våtslipning. 
H u r man förfar vid lackytans 
första hopdragning. Hjälpmedlen o. 
tillvägagångssättet vid polerini?, De 
olika klarpreparaten. Klarningens 
utförande. Ccllulosabehandling och 
överj!ång på gamla ytor. Lasurfär
ger i föreni ng m. cellulosalack o. 
s. v. Boken är försedd m. ett tju
gotal illus trationer o. schematiska 
bilder. Tryckt 1 94 2. 

Pris 1:95 

11 



Handbok i målninjl ,\; 88 62, 
av P. f. L.,rsson. G:c upµl,1gan. 
1 :! 8 sidor, ri~t illustrtr.\d. Ena
st.iende praktisk o. J;illlattlig hjälp
reda för den "-Olll sjalv önskar ut
fora sin malning eller reparation 
efter nya metodi-r. Fullständiga an
'iisningar i målning med: Oljefärg, 
Lnnfärg, Slamlarg, Ruclfärg. Tapet
sering-, Tak:-,pånninl'.!, 11.irmorcring, 
Adring. Plastisk larg. Krakelering, 
Skyltm.l.lning, D llacl..ering, Dåtmål
mng, Sporbtu;..1.emåluinu, ~1öbelmål
ninic Boning, Bet~ni11g, Polcring, 
Fcrnissning, I.ascrinf!, Lackering, 
Rcc-cpt på färg--;amma1Jsättning.ar, 
Kostnaclsber,ikningar, Spackellärg, 
Färgåtgång, Om pcnsh1r, Färghar· 
moni, Arbetsbeskrivning m. m. 

!'ri s 1 :95 

Hjälp dill själv :S, 8 B 63. 
Pr.,ktisb och fullständiga råd och 
rcrC"pt för utgiflsbespar:tndc bant· 
verk i hcmm<"t av K. Kcy. Ur 
innehållet: Malning med oljefärg, 
lim rärg-, s1:unfarg, tj;irfiirg-, natur
g1 å färg p:\ gamla hus. målning 
med rödfärg, betsning, tapetserinJZ, 
att skära glas och sälta i rutor, 
lödning, cementbruk till betong
gjutning, eldfast lera, murbruk 
m. m. 4 :e upplagan. Med illustr. 
122 sidor. Try<:kt JV10. 

Pris 2:64 

Envar sin ejlen målare J\\ 88 
G I. Vägledning alt sjä lv utföra 
allt slag s m.\leriarbelc, ävensom 
pappspänning, tapetsering rn . m. av 
J.. F. Lind~n, målarmästare. 1\.led 
illnstrntio ner . 9 2 sidor. Tr. 19 3 9. 
6 :e upplagan. Något ur innehållet: 
Oljefärger, andra färgsammansätt· 
ningar, milningsarbeten, spänninu 
a\' papp, tapetsering, målning med 
limriirg, målning i träimitation, li
noleummattor, sky ltm i lning, penslar, 
kalkyler över färgkostnad. 

Pris 2:37 ----------
Handbok för matare ~, 88 65, 

fullständiga an visningar för enklare 
och finare målning, lackering, sky lt
malning, förgyl1ni112', försilvring, 
bronserinJ! m. m. Atcrställande av 
g-amb. målning-sarl.Jcten, materia
lcrnas bedömande och färgernas 
beredning, om färgsamma:isä ttnin g
a r, j,.1pansk lackering- m. m. av L. 
E. Andes. 8 :c upplagan. Tryckt 
1 ~ 3 G. 1 5 G sidor. 

Pris 2:90 

Möbelmåln:nl! ;\t 08 67. En 
kortfattad hnndbok I möbclm5.lning 
for amatörer. Ur mnchållet: Om 
,·crktyg oth materialicr, tillbland
ninJ? av färger, möbelm:ilning utan 
undcrarbctc, b(•tsni1ig, allmogcm:il
ning, unclerarbr1c vid möbelmålning, 
ekådring, valnöts:'ldring, bjc,rkåd
ring-, m,1hogny,tdrinS!, larl:cring m. 
m. Med varje bok folier 5 st. 
pl,rnsrher i format l 7X !! 3 cm. i 
flerfärgstryck utvisande de i boken 
omskrivna ådri:1garnas utseende i 
färdigt skirk samt dess grun<lfärj! 
och lasyr. Denna bok är den mest 
praktiska h,mdbok för de som 
sjäh-a C)nska mål.i sina möbler eller 
rumsmålninJ? i ö~rigt. 1fcd avbild
mng~tr i texten samt 6 st. plan
scher i flerfärgstryck. 6 :c om
arbetade uppl.1g.10. Tryckt 193 7. 

Pris 1:84 

u 

Glasskyltar N:o BB 16. Kort 
anvisning att framställa etsade 
och förgyllda glasskyltar, av 
Axel Törner. Tryckt 1916. 

Pris 1 :32 

Träådringsverk. 
Trl!ådringsverk N B E 32, 

omfattande 15 färgplanscher I 
storlek 35X45 cm . med förkla
rande text av Erik Kock, 
plansch N:o 1 omtattar de olika 
stadierna vid ådring av uttag
ningar i ek. Plansch N:o 2, ut
tagningar I ek, Plansch N:o 3, 
de ollka stadierna vid s. k, 
klrna i ek . Plansch N:o 4, kärna 
l ek. Plansch N:o 5, de olika 
1tadierna vid ådring i mahogny. 
Planach N:o tl, kärna i mahogny. 
Plansch N:o 7, pyramid I ma
hogny. Plansch N:o 8, de ollka 
1tadierna vid ådring i valnöt. 
Plansch N:o 9, valnöt I lugn ,m_ Plansch N:o 10, valnöt I 
vresig stu. Plansch N:o 11, 
utlnvalnöt. Plansch N:o 12, de 
ollka stadierna vid ådring I 
bJOrk. Plansch N:o 13, bJOrk I 
l\lllll stil. Plansch N:o 14, bjljrk 
I vresig stil (masurbJörk). 
Plansch N:o 15, alm. Tryckt 
ll40. 
Prl1 fOr hela verket I oortf 

kronor 8:75 

TrUt-lnl[ M BE 83, en i an-
1lutninl!' till träådringsverket BE S 2 
atarbetad bandledninl!' i utföran
det av de olika ldringama samt 
faataaildring. Pris 2:50 

Vävning. 
Handarbete. 

N:,a mono1ram N:o BE 11 
och monster l vitbroderi och 
koraatygn, av Anna Henkel
mann. 21:e tusendet. Tryckt 
19". Pris 2: 25 

B:orsst:,1n N:o BB H3. En ny 
mOnsterbok innehållande helt 
n:,a mönster och alfabet för 
korsstygnsbroderi. Tryckt 1941. 

Pris o: 89 

Broderi N:o BE ? och mönster 
till småbarnsplagg, av Anna 
Benkelmann. Tryckt 1942. 

Pris 1: 25 

Mlrkbok N:o BE 6 och mön-
1ter l vitbroderi, av Anna Hen
kelmann. Tryckt 1942. 

Pris 1: 25 

Mlrkbok N:o BE 8, mönster 
o. monogram I korsstygn av 
Anna Henkelmann. Tryckt 1942. 

Pris 1: 25 

Mlrkbok N:o BE 9 för små
barnens utstyrsel, av Brita Ny-
1tröm. Pris 1: -

Mllrkbok N:o BE 11. Senaste 
n:,het med moderna korsstygns
mönster, monogram, bokstäver 

Hemmets märkbok .\, B E 12, 
av Sara Clal!sson, Innehåller 
50 alfabet, 500 monogram, 
namn, siffror och kronor. mön • 
ster för dag- och nattlinnen, 
kalsongbrodyr, barnhättor, la
kansbårder, örngott, nattpåsar, 
näsdukar, näsduksväskor, 1er
vettväskor, stramaljväskor, 
vingåkersöm och spetssö"' 
Tryckt 1937. Pris 2 :90 

I vlvstolen N:o BD 85, Hand
bok i vävning. Del I, utarbetad 
av Anna Skeri-Mattsson och 
Ingrid Osvald. Något ur Inne
hållet: vävredskap, garnberäk
nlng, mönsteruttagning, upp
sättning av väv, vävmaterial, 
konstvävnad m. m. Rikt Illu
strerad. 170 sidor. Tr. 1942. 7:de 
uppi. 50:e tusendet. InbundPn 
I klotband. Pris 2:64 

I vllvstolen N:o BD 86. Hand
bok I vävning. Del II, utarbe
tad av Anna Skerl-Mattss n och 
Ingrid Osvald. 3:dje uppi, 15:e 
tusendet. Något ur Innehållet: 
Vävning av handdukar, duk
tyger , löpare o. vepor, bekläd
nadstyger, gardiner, sängöver
kast, draperier, möbeltyger, 
kuddar , flltar, pläder, ryor, 
hårgarns- och trasmattor. Tr. 
1942. 167 lllustrationer. 176 sldnr 
Inb. i klotband. Pris 2:64 

Mllnsterblad N:o BE 43, kar
tong I, utgivna av föreningen 
för svensk hemslöjd. 3:dje uppi. 
9:rte tusendet. Innehållande 11 
st. planscher I storlek 21X28 cm. 
tryckta i naturliga färger pA 
mattor i rölakan, flossa och ro
sengång. Arbetsritningar och 
beskrivning medföljer. Tr . 1A44 

Pris 3:95 

Mllnsterblad N:o BE 44, kar
tong II som N:o BE 43 men 
Innehållande mönster på traa
mattor . 4:de uppi. 20:e tusen<lPt 
Tryckt 1940. Pris 3:69 

Knyppling N:o BA 161, kort 
handledning för nybörjare, ut
given av utskottet för Vadste
naspetsar. 2:a omarbetade uppi . 
10:e tusendet. 32 sidor. Illustr,._ 
rad. Tr. 1942. Pris 1 :06 

Ny mllrkbok N:o BE 13, a• 
Ingeborg zethellus, Anglosach
slska stllar med ett SO-tal alfa
bet, siffror och kronor, jämte 
nya broderlmönster för lakan, 
llrngott . linnen, näsdukar m . m 
10:e upplagan. Pris 1 :58 

Klädsilmnad J\l B B 68. 
Handbok I linne- och klädsöm
nad, av Ellse Adelsköld. Ur ln 
neh,\ IJet: Llnneutstyrseln. ba
byutstyrseln, goss- och flick
kläder , damunderkläder, herr
underkläder, lagningar, kläd
sömnad m. m. 114 fig. 143 sltl 
Tryckt 1931. Pris 2 :90 

Min hobby, N:o BD 68. Stlck
ningsbeskrlvnlngar för nytta 
och nöje, av Ralsa Tausen och 
Elna Erlandsson. Med 22 plan
•rher. 6:te tusendet. Tryrlct 
1939. Pris häft . 3: 05, inb. 3 :95 

m. m. 32 sid. Flera hundra f!na Vllv sJlllv din vllv. N:o BD l'I , 
mönster, prydligt omslag I fär- Kort handledning I konsten att 
ger. Priset enastående då det väva, av Elsa Wallmark, Med 
hlttllls Icke utkommit en sådan 121 lllustratloner, däråv 92 vllv
bok till sådant pris Pris t: 32 mönster. Tryckt 1937. Pris 2:90 
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Hemmets vllvbok N:o BB 69 
av JS1isabeth Waern-Bugge. 
Ued 203 mustr . 8:e oma r betade 
u ppi. 138 s id. T r yck t 1935. Ur 
innehållet : Blndningslåra: 
L ä rft, kype r t , a tl a s, g rund
bin dnin g ens .. varte r, m önster
utt agn ing. Vävredsltapslåra: 
Solvs kaft , garnbe r äkning , bo
blnn !ng, v ar pnin g , bomn!ng, 
aol vn ing , !trädn in g, framknyt
nin g , vävand e t. Vävmönster: 
Gar diner, möbeltyg, mattor, 
d uktyg , handduka r, leksand s
k rus, d r äkt- och klädningsty-
111er m. m . 

Prill häftad 2: 63, inb. 3: 95 

Handbok I vävning N:o BB 
114 för självstudier och skolor 
av Knut J . Collin . Detaljbe
skrivnin g ar på vävars uppsätt
ning . Förhållande mellan varp, 
sked och Insla g. Garnberäknlng. 
Vanlig vävning och damastväv
n ing. Illustrerad . 170 sid. Tr. 
1925. Pris 2: 50 

Hemfärgning N:o BB 70 m . 
växtämnen. Råd och anvisning
ar av Beda Lars son. 6 :e uppl . 
BO sid . Tryckt 1938. Pris 1: 98 

Vävmönster. 
Vävmönster N:o BB 213. En 

samling mycket v ackra väv
mönster tryckta i flera färger, 
ltföljda av solvnoto r . Mönster
na säljas 1 sa t ser om 3 st. olika 
planscher 1 varje sats; förva
r ade 1 kuvert. 
N:o 2. till tre olika ga r d iner . 

Pr sa t s O: 50 
N:o 3. till tre olika handdukar. 

Pr sats 0: 50 
N:o 4. tlll tre olika möb e ltyger. 

Pr sats o: 50 
N:o 5. till tre olika dal a dräll. 

Pr sats o: 50 
N :o 6. till tre olika draperier. 

Pr sats o: 50 
Pris för alla 5 satserna till
.ammans. Kr. 2: -

Kokböeker m. fl. 
Fisk N:o BA 11, Et thundra

tolv sätt att tillaga f i sk. 3:e 
upplagan. Pris O: 78 

Kajsa Varg I ryggsäck N:o 
BB 73 av David Cronsloe. En 
mycket lättfattlig och lntres-
1ant kokbok för friluftsfolk till 
lands o. sjöss. Illustrerad. 126 
1!d. Något ur Innehållet: Eld-
1täder, kokkärl, servis, ätliga 
vilda växter, halstrlng , bak
ning utan ugn, konservering, 
rökning av kött och ,fisk, d1 yc
ker och matrecept. Tryckt 1938. 

Pris 1: 06 

Gurkor N:o BA 13. 65 sätt att 
använda gurkor. 3:e uppi. 
Tryckt 1922. Pris o: 63 

Grytor och grattner N:o BA 
111, 100 sätt att tillaga av Brita 
Rogberg. Tryckt 1941. 

Pris 1: 32 

Lamm - och färkutt :\h BA 112 , 
1 2 U sätt alt tillaga med tillhörande 

såser av Elin Muchardt. 
Pris 1:32 

Sill, str ömm inj! J\1' BA 15 och 
ansjo\'is, 116 sätt att tillaga, av 
Ok! John. Pris 1 :06 

Sylla utan socker ;\1, BA 16 , 
7 H olika sätt, samt några råd 

Yid frukt och bärl,:;onscr\'eritn.R, 
av llannc Knudsen. 5 :e upplagan. 

Pris 1: -

Morötter Jl,1, BA 17, rödbetor 
orh selleri, 8 U sätt att tillaga . 
Tryckt 1 U i 1. Pri s 1 :06 

Vel(et arisk kokbok N, 88 79, 
utgiven av Elsa Uppling. 3 ;dje 
upplagan. 1 3 G sidor. Inbunden . 

Pri s 3:95 

100 billiga middal(ar ;;-..; B B 
373. av l\.1arJ;(it Dah lbom . Billig 
men god ma t för ,·ardai;smid
clagen och den lilla bjuclnmgcn. 
1 19 sid. Tr. 19'11. Pr is 1:85 

Lättlaj!ad sommarmat N, 88 81, 
av Thora llo lm. Illustrerad. 1 ,; !I 
sidor. Tryckt 1 939. Pri s 1:58 

Husmoderns kokbok J\", 88 82 
av Ida llögstedt. :381 recep L för 
soppo1·, kött och fisk, korv bered 
ninJr m. ro., såser, växträtter och 
sallader I äggrätter, j.?'ryn- och ma
caronirätter m, m .1 clterrättcr, mat 
bröd, konservering och d r ycker. 
26,e tusendet. Tryckt 1911. 
Inbunden. Pr is 3 : 42 

Smörj!åsar M 88 83. av Thora 
Ho lm. 6 4 sidor. Tryckt 193 6. 
Med 1 6 helsidesp lanscher i fler 
färgs tryck. Boken ger ett 1 4 0-ta l 
olika variatione r alltifrån elen fi . 
nare kuvertsmörgåsen till matsäc
kens mera bastanta packning . 

Pr is 1 :32 

Hemm ets kokbok N BO 29, 
utgiven av fackskolan för huslig 
ekonomi i Uppsala. 3 6 ;e uppla
gan delvis omarbetad ,med ett 
tillägg om mat lagning med elektri 
citet. Ur innehållet; Soppor, kött
rät ter och rät ter till smörgåsbordet, 
växträtter, såser, ef terrätte r , tårtor 
och bakelser, bakverk, växtkonser
ver, konservering' av kött och fisk 
samt cha rkuterivaror m . m. Med 
1 0 plansche r i flerfärgstryck . 5 6 3 
sidor. Tryckt 1 9 4 3. Inb unden i 
klotband med b ild i flerfärgstryck 
på pärmens frams ida . 

Pr is 7:35 

Praktisk kokbok J\\ 8D 72 . av 
Anna Olsson, föreståndarinna för 
Breidablicks pens ionat Tyri nge. För 
enk lare och finare nusbål l. 9 ;de 
bearbetade och tillökade upplagan. 
15 ;e tusendet. 2 9 0 sidor . Tryckt 
1 943. Inbunden i klotband. 

Pri s 5:80 

Bröd och kakor N:o BA 14, Vegetarisk kokbok l':', BO 73. 
62 sätt att baka av potatis, av Anna Olsson, med 5 9 3 vegeta . 
ävensom andra brcdsoi-ter järn- riska matrecept. 2 ,dra upplagan . 
te diverse rätter av potatis. 2 :a Tryckt 194 4. 2 0 0 sidor. Inbun-
uppl. Pris O: 63 den i klotband. Pri s 4:74 
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Matsvampar ;\; BA 157. En 
l,a.ndbok av Johannes Sandblom, 
svampkontrollant vid Ilälsovårds
nämden i Stockholm och Sigrid 
ronson, skolkökslärarinna, En hand
bok i konsten att hitta de rätta 
svamparna och hur man tillreder 
dem. Illustr. med 12 0 svampar 1 
naturliga färger. Tryckt 1 91 ~-

Pris 1 :50 

Kokbok N, 88 316 . Grön-
sakers användning i busl1ållet m. 
m. av Anna Olsson. 9 ;de uppi. 
4 5 :te tusendct. Då det änn u rå
der mycke11 okunnighet om den 
rätta användninp:en av grönsaker, 
fruk t och bär, är all sak lig upp
lysninJ? i hithörande fdLf?OI" av 
stor betydelse för folkhälsan. Det
ta är ingen krigsµrodukt ut1.n en 
värdefull rådgivare, som bör upp· 
skattas av al la, som tyngas av 
matbekymmer. 13 2 sidor. Tryckt 
1942 . Pris 1 :85 

Sätt -Boken X, 88 84. Del IV. 
4 8 Z sätt att lap-a eflerrätter. 1 8 
sätt att använda frukt i kött - och 
fiskrätter. 6 0 sätl att tillreda sylt, 
sa ft, marme lader m .m. Inbw1den. 
Med flera helsides färgp lanscher. 
2 0 8 sidor. Tryckt 1 93 8. 

Pri s 1 :-

Lilla hjälpred an M B B 85, 
i köket av lng-eborg ZctheLius. 1 (l· 
de översedda och tillökatle upp
lagan. med över 100 recept. Vill 
din gen kock du vara, ta da. 
mig till hjälp iaf! ber. Jag kan 
baka kakor rara, steka, koka sås 
med mer: göra pudding, kara
meller sylta, safta, "lägga in". 
Tag kan även om det gäller bryg
ga punsch till fcste~ di11. Iloken 
innehåller 15 6 sidor. Tr. 19 ~ 7. 
Inbunden. Pr is 2:90 

Efl errr ätter ;',i', BA 18. 8 3 sätt 
att tillaga, av Axel Horn. 

Pr is 1 :-

Varma smårätter ;J\1, BA 113, 
2 0 9 sätt att tillaga för det fina 
smörgåsbordet, och 3 7 olika be
skrivningar pi kalla och varma 
såser. 1 1 :e uppi. Tryckt 1 D 4 :J. 

Pris 1 :32 

För kaffebordet ;v, B A 19 1 O O 
beskr ivningar på bakverk av Moster 
Lotta. 1 5 :e uplagan. 

Pris 0:40 

Vinboken M 88 88. Handbok 
i hemberedning av vin med recept 
för a lla van ligare svenska bär och 
fruk ter. Något ur innehållet; Mus
tens iordningställande, jäsningens 
genomförande, recept, vinets eftcr
bcband ling, fin champagne, beredd 
på några timmar, champagne en
ligt origi na lmetoden, champagneli
kören. H ur man själv gör r ecept. 
Sna bbjäsning av viner. Bercdninl! 
av vermo uth. 18:e upp laga n. Tr. 
1 9 4. 0. 1 3 4 sidor. 

Pri s 1 :06 
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Konditorn M BD 19. Den prak· 
tiske konditorn, utarbetad av Edv. 
E hrström. Boken mnehåller 6 9 7 
r ecept på olika sätt att bereda 
gl ace, karamell er, chockladp raliner, 
sylt , saft m. m. och å nästan alla 
tänk bara konditor ivaro r, där ibland 
åt skilliga amerikansk a . Tr . 1 9 3 0. 
4 :e tillökade up plaga n. 

Pri s häfta d 3 :95 

Jull!ransplundrinj! J\1 B8 342, 
av Vera von Kraeme r . Boken in
n ehåll er en del recep t på knäck , 
karameller, kolak aram eller, pralin er, 
brända mandlar m. m., sam t be
skrivning på iuom.huslckar. 

Pris 0:50 

Bakninj! M BB 95. av jäsbröd, 
mjuk a kakor, småbr öd, tårtor och 
bak elser m .m., utgiven av E lvira 
och Hildeg ard Frib erl',. Med illu
strationer . 1 3 2 sid . Try ckt 1 9 39 . 
Inbunden . Pris 2 :90 

Rolil!a fiskrecept M BD 30, 
av Margaret a fungstedt. Boken in
neh5.ller en massa recept för till
lagning av : sötvatt enfisk, sa lt
vatt enfisk, fisksåse r, skaldjur , fisk
sop por m. m. 7 2 sidor. Tr yckt 
19 3 9. Pris 2:63 

Svamprätter M BB 96 av 
Tbora Holm . 7 2 sidor . Tryckt 
19 3 8. Pris 1 :84 

KonserverinJ!sbok N• BB 78, 
för kri stid en, av Gu stav Lind . 
Try ckt 1940. Pris 1:58 

Konserverinl! M BB 92. Prak
tiska metod er för kon servering av 
frukt och bär , grönsaker, fisk o. 
skaldjur sam t kött och fågel. Av 
Elna Pehr son. 5 :e upplag an. 

Pri s häf tad 2:11 Inb. 3:18 

Konserverin!lsboken N, BB 318, 
11Allt i ett", ut a rb e tad av hem
konsulen t. Anna-Li sa Lyberg. 2 :a 
uppl agan. 2 6 :e tusendel. l 9 2 sid . 
Try ckt 19 4 2. Inbund en . Illustre
rad. Pris 1 :65 

Konserverinl!sbok N, 88 94 
190 recept för syltni ng, saft- och 
kompottb er ednin g, inkokning, tork 
ninl! m. m. av bär, frukt och grön
sak er även som kon serv ering av 
anim aliska födo ämn en gen om ste ri
liserin g, inkokni ng och sa ltninj!'. jäm
te diver se inläggnini;?ar . av Ida 
Hö gstedt . Try ckt l 9 1 l. 1 8 o sid . 
Inbunden . Pris 1: 2 5 

Handbok i konserverinj! M BO 
9 3, av Tbor a Holm. lllu str era d . 
8 0 sid . Tr yckt 1 9 3 7. Beskri v

nini, på alla tänkbara konse rve
ring sme tod er . Pri s 1 :-

Råkonserverinl! N1 B8 90. Re
ceptb ok för råkonserveri n!! av bä r 
och fru kter, av E llen Carlse n. 6 0 
sidor . Tryckt 1 9 3 9. Ny omarbe 
tad upplaga . 

Pri s 2:90 

KonserverinJ!sbok Ne BB 91, 
av Th ora Holm. Nå.got ur itl!le
båll et : Ster iliser ing. sa ltning, hop
kokning- , -råk.onse rvcrin g, tor kninj! 
m .m. Ny tillökad uµplaga. • 1 2 6 
sidor . 3 8 bilde r, 4 :e up plaga n, 
! l :a tusendet . Tr yckt 1 94•1. 

Pri s 1 :85 

"onserverln1 N:o BB 77 av 
a:Ott och vilt , av lllll.rtha Sllf
rerhjelm . 5:te upplagan . Tryckt 
1141. 98 sidor . Pris Z: S7 

111 råd och ron N:o BA 1114 
tOr hemmet såsom : blomster
vird, matlagning, sjukvård, 
tl&ckborttagnlng , utrotning av 
1kadedjur , sömnad, hemvård, 
ltroppsvård, klädvård, m. m. 
Il sidor. Tr. 1H3. Pris 1: 51 

Trädgårds
sk ölsel. 

rtpa Cllr &appao N :o BB 111. 
Slu årstider I nyttotradgården 
av Walter Bauer . Något ur in
nehållet : Köksväxter, ympa om 
11amla träd, varför beskär man 
ett frakttrll.d, besprutning, göd-
1elvattning, sjukdomar, fruk 
ten under vtntem m. m. lllu
atrerad . 140 sid. Tryckt 1941. 

Pris 3: 11 -----------G r O ns a k er N:o BB nz. Prak-
tisk handledning i köksväxt
odling, av Ernst Nilsson. En 
v&rdefull bok tör alla som själv 
odlar grönsaker till husbehov. 
Något ur innehållet: Kronärts
kocka- . strandkåls-, maJs-, 
mangold- , sparris- , skorzonera-, 
pur;Joodling samt alla andra 
vanliga köksväxter. Förvaring 
av skörden m. m . 127 sid . 
Tryckt 1935. 52 bilder. Pris Z: ll 

T8ppan I beredskap N:o BB 
111 av Julle Hamilton ger svar 
pA fråfor om redskap och verk
tyg, s dd och plantering, jor
dens vård och förbättring, 
akördens förvaring och mycket 
annat som kan hjälpa köks
vlxtodlaren till ett gott resul
tat av arbetet l tappan. Rikt 
Illustrerad med rltnln!?ar o. 
fotografier . 100 sid Tryckt 1942. 

Pris 2: IO 

l!l1nabemstrAddrden N:o 
BB 118. Handledning vtd den 
mindre trädgårdens skötsel, av 
Gustav Lind. 8:e upplagan. 175 
ald . Tr. 1933. Pris Z: 83 

Blommorna vid hemmet N:o 
BB 113. Handledning I odling 
av trädgårdens prydnadsvllxter, 
av Arvid Nllson. Något ur In
nehållet: Vedartade klätter- och 
knölvllxter . perenna blomster
vllxter, stenpartlväxter, ört
artade, fleråriga klätterväxter, 
klätterrosor, polyantharosor, 
storblommiga Il.delrosor, lök
vlxter, tvååriga växter, som
marblommor, dahlior , gladiolus 
m. n. Med Illustrationer. Tr. 
1935. 159 sidor . Pris Z: 83 

Trlldgårdens tlllkomst N:o 
BB 114, av Martin Krook . Ur 
innehållet: Buskar, barrträd, 
klängväxter, rosor, perenna ör
ter, sommarblommor, frukt
träd och bärbuskar, grönsaker. 
l\led tllustratloner. 128 sid. 
Tryckt 1935. Pris 1: 58 

Trldgårdsrecept N:o 88 297. 
av Ulla Molln ge I bllder , sida
ser och text : Hur man får bar
nen a tt trivas hemma . Om na
turens diktamen - Ansiktet At 
yttervärlden - Vllan och sitt
platsen Vattenblll.nk som 
fängslande motiv - Blommor 
bland sten och I rabatt - De· 
korativa tillbehör - Nyttan I 
trevnadens form - Sportstu
gans speciella problem . 114 si
dor. Tr. 1942. Teckningar och 
Illustrationer. Pri s 3:95 

Våra medlclnalvlxter N:o 
BD 32, av Gustav Lind och 
Nlls de Verdler. 48 helsides
planscher I flerfärgstryck. 3:1 
uppi. Första uppi. av denna 
bok trycktes i närmare 40.001 
ex. och slutsåldes på kortare 
tid 11.n 4 månader. Barn och 
åldringar kunna relativt lätt 
förskaffa sig extra inkomst ge
nom insamling av medicinal
växter. Tryckt 1940. Pri s 2 :63 

Trld och buskar N:o 88 325 
Råd och anvisningar av Erllt 
Söderberg om plantering av de 
mest lämpliga och lättodlad• 
arterna av buskar och träd, 
som kunna planteras I deJI 
mindre trädgården . Med 32 hel
sidesplanscher I fiertärgstryck . 
och lllustratloner I texten 11' 
sidor. Tryckt 1940. Pri s 1 :06 

Vlxtema I stenpartier N:o 
BB 327 av Erik Söderberg. Bo
ken avser att I bild och text 
giva anvisning på fleråriga 
bergs-, fjäll- och skogsväxter, 
som lämpa sig för bergstomter 
ocb andra områden med grund 
jord. Med 32 helsidesplanscher 
I flerfärgstryck, och lllustratio
ner I texten. 96 sidor . Tryck! 
1939. Pris 1 :06 

Hemtrlldgården N:o 8D 87, 
dess anläggning och skötsel a, 
Gunnar Berge, lärare vid högre 
trädgårdskursen o. trädgårds
skolan å Alnarp . 7:e uppi. 55:e 
tusendet. Med 131 bilder. 201 
sidor. Tryckt 1943. Inbunden 

Pris 2:37 

Trldgårdsbok N:o BB 121 f!h 
barn och ungdom, utgiven a-v 
Gustaf Lind. Rikt Illustrerad 
85 sid . Tryckt 1939. Pri s O :95 

Frukttrllden N:o BB 122, ra
tionell oeskärnlng, samt om 
ympning o. plantering m. m .. 
av Arthur Pekrun. 85 bilder . 
144 sid. 2:a upplagan . Tryck! 
1929. Pris 2:63 

svensk trlldgårdsbok N:o 
BB 118, av Nils Dahlmark, ny 
uppi., 172 sid. 36 lllustr . och 
belysande teckningar. Tryckt 
1944. Lätttattlig och tillför Il tllg 
handledning I fruktodling , 
plantering av fruktträd, beskär
ning, besprutning, ymprung, 
förådllng , dr lvbänksanläggning, 
arbeten I fruktträdgården . 
Plantering av bärbuskar, jo r d
gubbar, köksväxtodling. Träd-

Samla medlclnalvlxter N:o gårdsprodukternas tillgodogö-
BA 20, utgiven av Medicinal- rande, torkning , förvaring, för-
styrelsens materielnämnd. säljnlng samt odling av pryd-
Illustrerad, däribland en del I nadsväxter, blommor m. m . 
flerfärgstryck . Tryckt 1942. Boken är praktisk och r>rlsbll-

Prls 0: 27 llg. Pris 2:63 
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Lilla lloran M BB 117, av 
Fredrik Sundstedt. Boken kommer 
sakerligen att fylla ett länge känt 
behov av en billi!! och enkel band
ledning i växtbestämmandets många 
gånger ej allt för lätta konst. 

Pris 1 :84 
jordbrukslära N, BD 33 för 

sk olor och siälvstudium. 6 :te om
a rbetade upplagan. Arbetet omfat
tar 5 9 2 sidor med 2 yeologiska 
kartor i färgtryck och 2 8 5 illu
strationer. Tryckt 19 3 3. Inbun
den i klotband. Pris 6:32 

Rot- och grönsaker M BA114. 
Råd huru rot- och grönsaker sko
la förvaras och utnyttjas samt be
skrivninr,: på tillverkning av pota
tismjöl, av Hanne Knudsen. Tryckt 
191 7. 5 2 sidor. Pris 1 :26 

Svampplockarens handbok JII', BB 
2 9 8, av Mykologen llcnr,:t Cortin. 
UtförliJ! beskrivnin!! med 129 av
bildningar, samt 8 helsidesµlunscher 
i flerfärgstryck. 2 :a betvdligt ut
ökade upplagan. 11- 2 5 tusenclet . 
2 7 2 sidor. Tryckt 194 2. 

Pris häfl. 4:48 inb. 5:80 
Den mindre trädgården ;M BB 

340. av Henning Haldor. OulinJ! 
av frukt, bär och grönsaker. Kort
fattad handledning, sammanställd till 
tjänst för egnahems· och villaägare, 
kolonister m. fl. Med 5 4 illustra
tioner. Tryckt 1943. 95 sidor. 

Pris 2:64 

Böcker för 

trädgårdsodlare. 
Dessa böcker ger en handled

ning och är en rådgivare av stort 
värde för varje trädf!årds- och 
blomsterhandlare, samt för alla som 
äro intresserade för frukt och 
blomsterodling. Böckerna innehålla 
omkring 1 2 5- 2 7 5 sidor, de ä.ro 
tryckta åren 1 9 3 2-1 91 0. Samt
liga böcker äro rikt illustrerade 
och skrivna av specialister. 
J:ris häft. 3:95, inb. _i klotb. 5:-

Trädgårdsamatörens handbok J\I', 
BB 97, av Gunnel Nyblom. 

Träd!!årdens vattenpntler N, BB 
98 och dess växter av Folke E. R. 
[ohansson. 

Körsbär och Plommon N, BB 
99, av Sven A. Hermelin. 

Gödslingslära M BB 100, av 
Emil T ohansson. 

Baljväxter N, BB 101 gurkor 
och tomater, av Ernst Nilsson. 
Endast häftad. 

Kaktusboken M B B 102. Del 
I, av G. M. Eklund. 

Kaktusboken N, BB 103. Del 
Il, av G. M. Eklund. 

Perenna växter ;,\i: 88 104, av 
Sven Green. 

Rosor J\I', BB 105. av Tage 
Hjern. 

Stenpartlväxter J\& BB 106, av 
Arvid Nilsson . 

Käh,äxter M BB 107, av Ernst 
Nilsson. 

Äpplen och päron ;Nl! BB 108, 
av Sven A. Hermelin. 

Krukväxter ,"\i! BB 109. Del I, 
d v Linus Ekbrandt. 

Krukväxter X. BB 110. Del !I, 
a\' Linus Ekbranc.lt. 

Böcker för 

lantbruket. 
Hllstkännedom M BD 20. Hand

bok i hästkännedom av Birger Rö
siö. agronom, distriktsveterinär, 
vet.-med. d :r. Med 1 5 O illustra
tioner. 3 31 sidor. Tryckt I 9 2 7. 
Något ur innehållet: Besiktning av 
hästar, hästens exteriör, ras lära, 
avelslära, utfodringslära, bälsovårds
lära. Sveriges hästavel. 

Pris 6:58 -----
Hästens hov-vård M BB 126 

och skoning. Nötkreaturens klöv
vård, av Birger Rösiö, distriktsve
terinär. 3 8 bilder. Tryckt l 9 3 7. 

Pris 1 :32 

Hästens uppvlsnlnit M BA 22, 
besiktning, försäljning och köp av 
hästar, av Birger Rösiö. 

Pris 1:06 

Hästens ålder M BA 23, dess 
bestämninir med hjälp av tänderna, 
av Birger Rösiö, distriktsveterinär. 
2 :a upplagan. 2 4 bilder. Tryckt 
1 9 S 6. ______ Pris 1 :06 

M)ölkhushållnlnj?en M BB 350, 
vid det mindre Jordbruket av pro
fessor L. Fr. Rosengren. 7 :e re
viderade upplagan, 2 1 :a tusende!. 
2 8 illustrationer. 8 0 sidor. Tryckt 
19411 Pria 8:89 ---- -

Hllsten M BO 78. Praktisk 
handbok i hästavel och hästupp
födninJ! av major H. Stjernsvärd, 
godsägare G. Liedberl!' m. fl. 3 :e 
upplagan. 25:e tusendet. Tryckt 
1939. Med 103 illustrationer. 
2 0 8 sidor. Inbunden i klotbanu. 

Pris 3:43 

Lantbrukslärans !!ronder M BB 
299 av Pehr Boblin. Med l O 0 
illustrationer. 1 4 4 sidor. Tryckt 
1942. Inbunden. Pris 2:32 

Jordbrukets bokföring ;,\~ BD 7 4 
av L. Nanneson och E. Nilsson. 
3 :e upplagan .15 :e tusendel. Lä
robok för skolor oc~ självstudium. 
2 0 8 sidor. Tryckt l 9 4. 1. Inbun
den. Pris 3:43 

Svensk - fårskötsel J\'1 BD 35, 
av Nils lnsulander, statskonsulent 
i fårskötsel. En värdefull hand
bok för alla som äro intresserade 
av fåravel. Rikt illustrerad, tabel
ler. 2 3 5 sidor. 3 :e upplagan. Tr. 
1942. Pris 3:42 

Husdjurens sjukdomar M B B 
127. Kortfattad läro•ok i hus
djurens sjukdomar, av Birger Rösiö, 
distriktsveterinär, 3 :e upplagan. Tr. 
l 9 3 3. Illustrerad. 11 0 sidor. 

Pris 2:11 
-K~an_i_n_s_k-öt_s_e_I -N!-,--B-B--129 av 

Thyra Brandelius-Almovist. 5 :te om
arbetade upplairan. Med 1 7 bilder. 
8 0 sidor .Tryckt 19 4 2. 

Pris 1:85 
Angoraboken M BB 128. Hand

lednin!! i skötseln av angorakani
nen för ullproduktion, av Nils Ful
ton. Med 1 8 bilder. Ur innehållet: 
Stall och burar, avelsarbetet, ut
fodringen, ullproduktionens uppdri
vande, ullskötseln, gödning o. slakt, 
skinnet. avfallsprodukterna, sjukdo
mar, litteraturhänvisningar. 6 5 sid. 
Tryckt 1943. Andra upplagan. 

Pris 1:58 

tLAS OHLSON & C:o A-B., INSION 

Kaninskötsel M BD 79. ut
given genom Sveriges kaninavels
föreningars riksförbuud. 3 :e upp
lagan. 1 5 :e tusendel. 2 0 0 sidor. 
107 illustr. Tr. 1942. Inbunden. 

Pris 3:43 

Pälskaninavel M BB 131. Kort 
handledning för nyböriare av E . 
Nyström, prof. Med 1 4 illustra 
tioner. 2 :a uppi. · Tryckt 1 9 3 0 

Pris 1 :06 

Handbok M BB 130 i kanin
skötsel av J. I. Dahlström. Något 
ur innehället: Ka.ninraser val av 
ras, kaainstallar, burar och red
skap, avel och uppfödning, skötsel, 
slakt och garvning, sjukdomar, av
yttring, bokföring m. m. Tryckt 
1942. 31 figurer. 140 sidor. 

Pris 2:90• -----------
Kanins kilts e I M BA 24. Kort 

handledning i kaninskötsel av Ad. 
Gremo. Med l O bilder. 3 l sidor. 
Tryckt 194.2. 6:e upplagan. Till
delad 9 guld- och silvermedaljer 
samt 18 hedersbevis o. första pris. 
Ur innehållet: Kaningårdens an
läggninJr, va] av ras, a\•el, foder
medlens sammansättning och värde, 
utfodring, gödning, slakt och sjuk
domar. 

Pris 1 :06 

Handbok I hllnsskötsel ;,,i!, BB 
30 0. Handledning för hönsodling 
i mindre skala. Utarbetad under 
medverkan av konsulenten vid ln· 
stitutet för husdjursförä.dling, av 
Sally Trulson. 2 :a tillökade upp
lagan. Med illustrationer. 1 l O sid. 
Tryckt 19 4 2. 

Pris 1 :8S-

Fjäderfäskötsel M BB 133. Råd 
och anvisningar för en löndnde fjä
derfäskötsel, av Signe Forsberg. 
Ur innehållet: Hönsgårdens an
läggninJr. De bästa hönsraserna,. 
utfodrinj!en, torskl1!,vertranens be· 
tydelse, avelstuppen, avelsc;tammens. 
sammansättning, avelsä)!gens ur. 
val, kläckning och kläckbarhet, na
turlij?" ruvning- och kläckning, ma· 
skinkläckning, kalkonhönan som ti
dij? ruvare, kycklingarnas utfod
ring, ohyrans bekämpande, känne
tecken på goda och dåliga värp
höns, de vanligaste hönssjukdomar
na. Arrkavel. Gåsavel. Kalkonavel. 
Med c :a 8 0 bilder och teckning.ar, 
144 sidor. Tryckt 1933. 

Pris 2:63 

Hönsskötsel M BB 132. Tids
enliir hönsskötsel for småbruket, 
av Arvid Toldner. Med illustra
tioner. 5 6 sidor. Tryckt 193 3. 

Pris 0:79 

Konsttorkning M BD 81, av 
grönt foder, av fil. dr. professor 
Hugo Os vald, civilingeniör Axel 
Landon ocb. agronom Joel Axelsson . 
Med 4 7 illustrationer. 19 2 sidor. 
Tryckt 194 0. Inbunden i klot
band. 

Pris 3:43 

Bevattnfne- ;J\1, BD 82, inom 
jordbruket ocb trädgårdsskötseln, 
av professor H. Flodkvist och 
agronom G. Hallgren. Med 5 i 
bilder. 1 0 G sidor. Tryckt 19 4 2. 
Itlbunden i klotband. Pris 3 :16 
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Jordens J!ÖdslinJ! ,'\\ BO 83 ,v 
aJ?ronom .\.. Z:i.ehrison och stab· 
.agronom 0. l rank. 2:a uppl.tgan 
I 0 ;e tusen<lN . I l 1 ,idor med 3 5 

bilder . Tryckt I \I J 0. Inbunden 
1 klotband. Pris 2 :3 7 

Svensk hampodlinJ! ;\1, 88 362, 
av jordbruk~kon'.-iulent Göran Knut
~nn. ~led ~ H b1lclcr. G ~ ._idor 
Tryckt 1 U 1 :i. Pris 1 :06 

OdlinJ! ;'\, BB 363 , .,v olje- orh 
~p.rn.id:;\'axlcr a, {; ... \ndcr..,s011 1 orh 
agronom 1. (;r,rnhall. ~ ;i uppi. 
1 Il :e tusendel. RO sidor. :iu b1l

clcr. Try< kt 1911. 
Pris 1 :37 

Bil(årdsboken ;'i, BB 134. Hand
ledning I biodling, av J H. Södcr
lund. ~led 1 U i, illuslralloner. 11 5 
sidor. Tryckt 1 9 11. 

Pris häh. 2 :90 inb. 4:22 

Om konstl(ödselmedel ;'\1, B B 
329 och deras framc;tällnin){ av 
B. Colbjornsen. Med G fl illus1ra
t1oncr. 2 5 7 sidor. Pris 1 :06 

Fjllderfäskfilsel ;\1: B B 13 5. 
Lämbok i /jädcrfiiskötsel av Ma
nt Weibull. Behandiar höns, gäss, 

. ankor och kalkoner Med ~ 1 illu
strationer. U 9 sidor. 1 :c upplagan. 
Tryckt 191 :l. 

Pri s 1 :84 

Jakt oeb Fiske 
Våra !:skar N, 88 136 hur 

man känner igen de1n. lllu:;trer,1d 
fickbok med korta bcskrirningar 
.av deras utseende or.h lcvna<l..;~än, 
förekomst, fing ... t oc:h anviindnin~ 
;iv Orvad • ' ybclin. Med I 3 hel
sidesplansrher, en del i ll.,rfärgs
tryck 65 ~i<lor text. Tr. 1U37 

Pris 3:42 

Nöjesfiske X, BB 137, '"' Catl 
11. Schag-er . :? :a upplagan. l_ r in
neh..il1ct: Långrersfiske, mctc, !:i lant· 
fiske.•, spinnfi::.kc, draJ,{fiskc, ·stim
fic.kc-, ang-clfbkc, nätfi~kc 111. m. 
~led 1 illustralioncr. !1 G sidor. 
Tryckt 192 0. 

Pris 1 :68 
Hur inan lurnr!!Uddor cs, 88 

374. av Curt LinclhC. Något ur 
mnchallct: hug~tiderna, spinnfiskc, 
"hctcn, \'iH stå.r gäddan. sl<lntfiskc, 
<lragrodd, angelfiske, 11i111pelstirb 
m. m. Illustrerad. 170 sidor. Tr. 
1 !l 13. Pris 4:95 

Lapplandsörinl! ~, BQ 91, är 
en bok om flugfiske I skilda delar 
av \'årt land, skriven av ;'J"ils Fern
ström. 1 G 4 sidor. Vackert illu
strerad. Tryckt 1911. 

Pri s 7:90 

Rovriddare ,,; 88 138. Djupens 
Ra ndi ga Rovriddare av Curt Lin
dhe. En handbok i hur man skall 
hitta storabborren och hur man 
skall kunna få honom au nappa. 
Författaren avc;lujar orkså. många 
raffinerade knep av det sbg, som 
ji!amla durkdrivna föikareg-ubbar i 
alla tider behållit lur sig själva 
som den allra dyrbMaste yrkes
hcmlig:hel. Nya och mindre kända 
fi5-kemetoder för abborre beskrives, 
!=iåsom trattfbkc, släpmetc, fiske m. 
balanspimpcl, mete pa !luJ?:a m. m. 
188 sid. Illustrerad. Tr. 1UJ2. 

Pris 6:05 
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Konsten att fiska N:o BO 36 
praktiska rön och erfarenheter 
av Osborne Le Molne. Ur tnne
håll_ t: Grundprlnciperna för 
att lyckas i fisket. Fisket 
under lekperioderna, mete, be
tesflskens Infångande, långrevs 
fiske, dragfiske, fiske med 
utter, pimpelfiske vintertid , 
angelfiske, Isfiske med stånd
krok och sax, kräftfiske. Vad 
en fiskare bör veta: Fiskarens 
knutar, när nappar fisken bäst, 
om fiskarnas Jtv, fiskevård ocb 
dess betvdelse. Fisketabell med 
,o mustr. Tr . 1942. Pri s 1 :9:a 

Konsten att fiska med fluga 
N:o BB 302. En kort handled
ning av Arvid Böklln. Med 5 
tig. i texten samt 6 planscher, 
varav 2 I färger. 96 sid. Trvckt 
1937. Pris 2:90 

Splnntlske N:o BB 301, sex 
kapitel om splnnfiske av Nils 
Färnström. 2:dra reviderade 
uppl Illustrerad. 8P sid. Tr . 
1037. Pris 2:64 

Handbok tllr amatllrtlskare 
N:o BB 131 av Johannes Eric
son Illustrerad. 120 sid . Tr 
1941. Pri s 2:37 

S~innflske N:o BD 37. Hand
ledning I splnnflske av Joh. 
Svensson. 87 f!g . 135 sid. Tr. 
192 L Pris 2:63 

Handbok tllr Jlgare N:o BB 
HO, av jägmästare Allan Petrl!. 
I denna bok beskrives de mest 
eUektlva jaktsätten å älg, rå
djur, hare , räv, utter, grävling, 
tjäder, orre, rapphöns. fasaner, 
änder, hök kråka och öv.lgt 
villebråd. Fångst med bur och 
fälla. RI tnlng till den nya nor
ska kråkfällan. Hunddressyr. 
Jaktvård . Konsten att nedskju
ta flygande fåglar m. m. 25 
lllustr. 202 sid. Tryckt 1942. 

Pris 2:90 

Hundvlnnen N:o BD 38. Hun
dens vård och skötsel av J . A. 
Ekelöv. 3:e tillökade uppl. 153 
bilder . 395 sid . Tryckt 1930. 

Pris hä/t. 5 :26 inb. 7:38 
PlllsdJur N:o BB 141, och fjä

derfäboken. Beskrivning över 
all slags pälsdjursuppfödnlng 
samt fasan, tjäder, orre, järpe, 
ripa, rapphönsuppfödnlng och 
fjäderfäskötsel. 40 sid . Tr. 1930. 

Pris 0:38 

Nya Jaktboken N:o BO 39. 
Radgivare för jägare och jakt
vänner av Thor Högdahl, med 
förord av prof. Einar Lönn
berg och d:r Gustaf KolthoU. 
85 lllustr. och vignetter. 3:e 
uppl. Tryckt 1930. 340 sid. In
bunden. Pris 5:26 

Nya Jaktlagen N:o BB 330, 
jämte jaktstadgan av 3 juni 
1938, med kommentarer, utgi
ven av Jarl Hemberg. Tryckt 
1 9 3 8. Pris 1: 5 8 

Fickkalendern N:o BB 142, 
för hundägare, redigerad av 
Eric Sandstedt. Något ur Inne
hållet: goda recept, dressyr, 
kortfattade råd, diet, löonlng, 
mask, ormbett, trimning, valp
sjuka, förslag till 300 olika 
hundnamn. Tryckt 1935. Med 
klotpärmar, Pri s 2:11 

Räkning. 
Bokföring. 

Språk. 
Fickkassa bok • 1, BA 115 . Det 

billiga priset gör att den som ön<
kar hålla ordninJ! på och kontrol
lera sina utgifter faktiskt måste 
lägga si~ till med den. Den om
fattar 4. 8 sidor. Såld i 4 9 5, 0 IJ 0 
exemplar. Pris O :10 

Kassabok för jordbrukare ;\~ BE 
15. Utarbetad av sparbankerna lur 
det mindre och medelstora jonl
brukcr i samråd med hushållnings
sä.llskapcn. Lämnar direkt ~iffroi na 
till deklaration. Pi kon tid 
så ld i 71,000 exemplar. Try,kt 
1 n J :J. Pris 1 : -

Kassabok , 1, BE 18, En mrcket 
enkel och praktisk kassabok där 
var och en i hushållet har ~in 
egen kolumn att införa sina utgif
ter, så att man ser vad Yarje per
son förbrukat under .iret, samt en 
kolumn för matYaror 1 en för diverse 
varor och ett samnundrag- för hela 
året. Bokens storlek 2 3X 2 1 cm . 

Pri s pr st. 0 :60 

Sparbankerna s kassabok för hus
hållet ;\1, BE 17. är en m<irder 
lig- hjälp för varje husmor, ~om 
vill veta var hushållsµengarna tagit 
,·ägen. Enda kas sauo k med namns
dal(salmanacka. Tryckt 1942. 

Pris 1 :-

Kassabok ,',1, BE 37. Sparban
kernas kassabck ma<l de~d.i.ration 
för fastighct~ä~arc. Tryckt 1 !I j 3. 

Pris 1: -

Kassabok med enkel budget , •, 
BE 16. Utgl\Cll av sparb.rnkerna. 
Är en lättskött cch praktisk kas
sabck för hemmet lika, ,il som för 
den rnsamstlendc. 'l rrckt 1 u l I. 
Sald 1 1\17, 0 0 0 cxempl,1r. 

Pri s 0:75 

Lärobok i bokförinJ! , , BB 144 , 
Bokförinj? för t.1mili och minut
handel a\' Elis Lund~ren. 1 I l sid. 
2 :a upplagan. Tryckt 1 U :J 5. 

Pris 1 :95 

Bokföring , 1, 88 146. llanclhok 
för boklörare och köpmän av :'\i ls 
Karlgrcn. auktoriserad re,i5or, 3:c 
upplagan. Trrckt 1 U 3 7. Ur inne
hållet: Räkenska psböcker, in,·en ta
rieboken, dagboken, maskinbukfö
ring, hjälpböcker, bokslutsteknik, 
årsboks lu t, budgetbokföt ing, filial
bokföring, enkel bokloring. 

Pris 3:16 

Bokförinl! cs, BE 19. Lärobok 
i bokföring med kolumnsystem för 
tekniska yrkcssko lor sa1i1t för sjä lv
studium. BokförinJ? för snicker i. 
lekt. K. L. Hagström. 2 st bok
loringsböckcr medfölja. 

Pris tillsammans 1: 7 4 

Sekreterare , 1, BB 147. llur 
man blir en god sekreterare. 11and
lednin~ i modernt yrke, av Anna 
Ohde. Illustrerad. 1 J '1 sidor. Tr. 
1932. Pris 3:16 
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Diskussion N:o BB 277. Fem
hundra dryftefrågor, diskus
sionsinlägg. överläggning och 
beslut av Einar Spjut. 5:e till
ökade uppi. Tryckt 1936. 

Pris 1: 58 

Ordbok N:o BB 339, m. 15,0Q0 
främmande ord. Deras stavning, 
uttal, böjning, härkomst och 
betydelse, sammanställda av 
Harry Maiander. 2:dra uppl., 
32 :dra tusendet. Tryckt 1945. 
tnb. Pris 4: 74 

Snabbkurs i Esperanto N:o 
BA 26. Förkortad systematisk 
kurs, för hotell-, restaurant-, 
bank- och trafikpersonal m. fl. 
48 sid. Tryckt 1934. Pris o: 64 

Snabbkurs l franska N:o BB 
149 för det rent praktiska livets 
behov, av Gustav H. Kökeritz. 
48 sid. Tr. 1932. Pris 1: 58 

Snabbkurs N:o BA 28 
engelska språket, i övrigt som 
N:o BA 27. Tryckt 1945. 

Pris 1: 06 

Snabbkurs N:o BA 27 i tyska 
språket för det rent praktiska 
livets behov, sammanställd av 
Gustav H. Kökeritz. Tryckt 
1944. Pris 1: 06 

Esperanto N:o BB 152. Prak
tisk lärobok i esperanto, för 
kurser och självstudium. 3:e 
upplagan. Tryckt 1934. 160 sid. 

Pris 2: 11 

Svensk språklära N:o BB 148 
för självstudium och fortsätt
ningsskolor, av P. J. Edler. 77 
sidor. Tryckt 1923. Inbunden. 

Pris 1: 84 

Ordlista N:o BB 150 Svensk
Engelsk och Engelsk-Svensk 
ordlista jämte praktiska regler 
för omskrivning med »do»; ut
talet av kända engelska namn 
m. m. av Charles P. Curlew. 
72 sid. Tryckt 1937. Pris 1: 06 

Svensk-Tysk parlör N:o BB 
151. 533 2-spaltiga sidor. Tr. 
1936. 11 :e uppi. Inbunden. 

Pris 4: 22 

Svensk-Engelsk parlör N:o 
BB 75. Fritzes parlörlexikon 
lämnar bästa handledningen 
för envar som vill lära sig tala 
begripligt på främmande språk, 
bibringar snabbt och praktiskt 
verklig språkfärdighet genom 
att låta lexikonets och parlö
rens fördelar samverka med , 
varandra; format 8Xll cm. 
847 tvåspaltiga sidor. 12:e uppi. 
Tryckt 1937. Inbunden i klot
band. Pris 4: 22 

Ordbok N:o BB 361. Svensk
Engelsk och Engelsk-Svensk 
ordbok och språklära. Utgiven 
av Nielsen och Lundbeck. 216 
sidor. Inbunden i klotband. 

Pris 1: 50 

Finsk-Svensk tolk N:o BB 164. 
13:e uppi. Tryckt 1940. 

Pris 1: 58 

Svensk ordlista N:o BD 42. 
Huru skall jag stava rätt? Om
kring 22,000 ord med förkla
ringar och uttalsbeteckningar 
av A. Stef. Gustavsson. 24:e 
uppi. Tryckt 1944. Pris 0:50 

Mästerskapssystemet. Ny me
tod att på kort tid lära sig 
tala, skri va och läsa utländska 
språk. Med uttalsbeteckningar 
och b!f~~act köpmanstermlnolo
gl. Utarbetad av D:r Alfred 
Svensson. Inb. 

N:o BB 158. Engelska språket. 
17 :e upplagan. Tryckt 1944. 356 
sidor. Pris 5: 27 

N:o BB 159. Tyska språket. 
16:e upplagan. Tryckt 1936. 336 
sidor. Pris 4: 22 

N:o BB 160. Franska språket. 
7:e upplagan. Tryckt 1928. 436 
sidor. Pris 4: 22 

N:o BB 161. Ryska språket. 
3:e upplagan. Tryckt 1920. 325 
sidor. Pris 4: 22 

Spanska språket N:o BB 345. 
5:e uppi. Tryckt 1944. Inbun
den. Pris 5: 27 

Lilleputt-ordböcker på olika 
språk. De äro förträffliga små 
fickböcker, innehållande icke 
mindre än 12.000 ord. C:a 95.000 
ex. sålda på 5 år. Böckernas 
storlek endast 35X50 mm. och 
äro därför mvcket bekväma att 
medföra i fickan. De föras på 
lager i följande editioner: 
Ordbok N:o BB 153. Svensk

Fransk. 
Ordbok N:o BB 154. Fransk

Svensk. 
Ordbok N:o DB 347. Svensk

Engelsk. 
Pr band lnb. i klotband 1: 74 

Svensken i Ryssland ~1 BA 1 70 
lättfattlig metod alt snabbt lära 
ryska språket utan lärare. Uttalet 
av orden är noga angh·et. Inne
haller för dagligt bruk behövliga ord 
och fraser. Pris 1 :32 

Svensken i Tyskland. N, BA 30. 
Samma som föregäehde men på 
tyska språket. Pris 1 :32 

svensk-Finsk tolk N:o BB 163. 
En för nybörjare lättfattlig och 
praktisk metod att genast och 
utan lärare riktigt tala finska. 
10:e uppi. Tryckt 1940. 

Pris 1: 58 

Lilla lathund N:o BB 282. Ut
given av Olof Larsson. Innehål
ler tabeller för stycketalsräk
nlng, ränteberäkning, kapital
värdet av en livränta, redogö
relse för bestämmelserna om 
arvsskatt och skatt för gåva, 
om mått och vikt m. m. Tryckt 
1945. Pris 2: -

Läroböcker i matematik av 
Algot Winberg. 

N:o BB 165, för första och 
andra årsklassen av den 4-åriga 
realskolan. 5:e uppi. 124 sid. 
Med facit. Tryckt 1941. 

Pris häft. 1: 85, inb. 2: 27 
N:o BB 166 för tredje och 

fjärde årsklassen av den 4-åriga 
realskolan. 4:e uppi. Med facit. 
Tr. 1941. Pris häft. 2: 06 

inb . 2: 48 
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Matematik N:o BB 167. Hur 
skall jag bli styv i matematik. 
Handledning för skolungdom, 
studiecirklar och enskilda av 
Gösta Setterberg. Innehåll: 
Ekvation med en obekant, med 
två eller flera obekanta. Bok
stavsräkn!ng. Kvadratrötter. 
Ekvationer av andra och högre 
grad. Logaritmer. Proportio
nalitet. Ar! tmetiska serier. Ge
ometriska serier. Sammansatt 
ränta. Amortering. Tryckt 1936. 

Pris häft. 3: 42, inb. 4: 31 

Diofantiska 
ekvationer. 

Diofantiska ekvationer. M BO 
107 En framställning om hur man 
löser populärmate111atisi,a problem 
och kuggfrågor. Till nytta och nöje 
för varje matemaLikintresserad. 
som förut är insatt i ckvalionslärans 
grunder. Tryckt 1945 Pris 1 :65 

~ 
Matematik för alla N:o BB 

170. Från decimalbråk till sam
mansatt ränta och ekvations
lära för självstudium av Einar 
österholm. 

Pris häft. 3: 68, inb. 4: 7t 

Alla matematiska formler N:o 
nB 355 - en populär matema
tikhandbolc. Tryckt 1943. 

Pris C: 95 

Räkning N:o BB 359. Hand
ledning i räkning för självstu
dium av fil. mag. GustafLindhe 
Något ur innehållet: Utom en 
orientering i räkning med hela 
tal och decimalbråk Innehåller 
boken bl. a. allmänna bråk. 
reguladetri, ränte-, rabatt- och 
dlskonträkning, yt- och rymd
beräkningar, ekvationer, lätt
fattliga genvägar vid lösning 
av många räkneuppgifter, rän
tetabeller o. priskalkylerings
tabeller samt räkneupn!lifter 
för jordbruk, t. ex. hur man 
räknar ut remskivors hastighet 
m. m., skogsbruk, handel m. rn. 
Tryckt 1943. Pris 3: 50 

Matematiska förströelser N:o 
BB 171. En gåtornas bok av 
Josef Almqvist. 55 bilder. 

Pris häft. 3: 16, lnb. 3: 95 

Hur man lär sig geometri 
N:o BB 168. Geometriens grun
der med praktiska t1llämpning
ar av lektor Conrad Lönnqvist. 
80 bild. Pris häft. 3: 16, inb. 3: 95 

Hur man beräknar ytor och 
avstånd N:o BB 169. Planime
tri med praktiska tillämpning
ar av lektor Conrad Lönnqvist. 
90 bild. Pris häft. 3: 16, inb. 3: 95 

Räknestickans användnins 
N:o BA 31, av Gustav Goldkuhl, 
civilingeniör. 8:e uppi. Tryckt 
1941. Pris 1: 32 

Räknestickan N:o BB 76, vid 
elektr. beräkningar av H. A. 
Lindgren. Tryckt 1940. 3: 42 

Räknestickan N:o BA 32 och 
dess användning, av clvlling . 
Tore Porsander. 3:dje U"nl. 
Illustrerad. Tryckt 1943. 1 öS 
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,Haskinskrivning N:o BD 61. 
Lärobok i masklnskrivning av 
Ellen Maren, lärarinna vid 
Uppsala stads skolor för yrkes
undervisning. 64 sid. Tr. 1941. 
Illustrerad. Pris 2: 12 

Uppslagsbok N:o BB 172. En 
mvcket värdefull och intressant 
uppslagsbok för skolor och 
menige man, med material för 
arbetsuppgifter i olika ämnen 
av G. Ahlberg, E. Lindälv och 
Nils Olsson. 7:e upp!. 128 sid. 
Tryckt 1939. Inbunden. 1.68 

Stora brevställaren N:o BB 
174. Inga tillgjorda och felak
tiga brev behöva numera före
komma. Med hjälp av denna 
bok går det lätt att finna de 
korrekta uttrycken i alla tänk
bara angelägenheter. Innehåll: 
Regler för brevskrivning. Ex. 
på 70 privatbrev, 50 kärleks
brev, 60 affärsbrev och 40 juri
diska handlingar. Förteckning 
på 2.000 svårstavade ord m. m., 
m. m. Oumbärlig för alla som 
endast genomgått folkskola. 
Tryckt 1943. Pris 2: 63 

Brevställaren N:o BB 173. 
Affärs- och privatkorrespon
dens, platsansökningar, tjänste
och tjänstgöringsbetyg, affärs
och rättshandlingar, post- och 
telegrafunderrättelser m. m. av 
sven Linde. 10:e upplagan. 
Tryckt 1944. 112 sidor. 

Pris häft. 2: 11, In h. 3: IS 

Aifärsteknik. 
6 olika böcker till handled

ning I affärsteknik. Aktuella -
Lderlka - vinstökande. 

N:o BB 177. Hur man säljer 
pr telefon. Pris 1: 06 

N:o BB 178. Clrkulärbrevet 
- en illa behandlad försäljare. 

N:o BB 179. 
kontorist vara. 

N:o BB 180. 
sköta en affär. 

Pris 1: 06 
Sådan bör en 

Pris 1: 06 
Att köpa och 

Pris 1: 06 

Affärsbrev N:o BB 181. Hur 
man skriver affärsbrev som 
göra verkan. En handledning 
baserad på ett psykologiskt 
studium av tolv hundra brev. 
Tryckt 1938. 5:e upplagan. 

Pris 3: 16 

Köpmanskonst N:o BB 182, 
detaljhandeln. En handled

ning för köpmän och deras bi
träden av Thomas Russel. 
Tryckt 1934. 4:e upplagan. 

Pris 2: 63 

Mina bankaffärer N :o BB 183. 
En handledning i praktisk 
bankkunskap av P. G. Norberg. 
6 :e uppl. Tryckt 1935. 

Pris 2: 63 

Bokföring N :o BB 184, för 
affärsmannen. Lärobok för 
självstudium jämte pralctlska 
råd och anvisningar av Olof 
Ericsson. 3:e upplagan. Tryckt 
1936. 189 sid. Pris häft. 3: 68 
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FRAMGÅNG N:o BB 334, på 
affärsmannabanan, av Walter 
Hoving. Ur innehållet: Han 
söker plats. Affärsvärlden har 
många ansikten. Vad duger Ni 
till? Känner NI Ert Inre jag? 
De viktiga småsakerna. Vad 
man kallar personlighet. Man 
måste fortsätta sin utbildning. 
Den fyrkantiga pluggen. Rätt 
eller orätt chef? Vad är Eder 
inställning? Några viktiga 
fakta. Människan bakom plat
sen. Sök finna svaren. 150 sid. 
Tryckt 1942. Pris 2: 64 

Juridik. 
Juridisk rådgivare N:o BB 

186, av Sven Lundwall. Något 
ur innehållet: Äktenskapsrätt, 
äktenskapsförord, boskillnad, 
hemskillnad, arvsrätt, boutred
ning, förmyndar'skap, testamen
ten, adoption, köp av fast egen
dom, arrende, handelsbolag, 
enkelt bolag, aktiebolag, pen
sion, deklaration, nya motor
fordonsförordningen (gengas) 
m. m., villkorlig dom, nya hy
reslagstiftnlngen m. m., m. m. 
2:a utökade upplagan. Tryckt 
1943. Pris 2: 75 

Formulärboken N:o BB 187, 
av G. S. Groth. Boken är en 
oumbärlig hjälp vid upprättan
de av: Arvsskiften, testamen
ten, kontrakt, skuldbrev, bor
gensförbindelser, privata rätts
handlingar, inlagor i rätte
gångs-, konkurs- och utsök
ningsmål samt ansökningar och 
anmiilningar av olika slag. 
3:dje upp!., 23:dje tusendet. 
230 sidor. Tryckt 1945. Pris 3: 95 

Formulärboken N:o BB 189, 
för Inlagor till statsdomstols-, 
kyrkliga och kommunala myn
digheter samt affärs och all
männa medborgerliga formulär 
av Axel Carlborg och A. Berg
ström. 138 sid. 5:e upplagan. 
Tryckt 1943. 

Pris häft. 2: 11, inb. 3: 16 
'""i"äiii'ar"t'.öcli" inteckÖ!ngar--ii:o 
BB 332 av Selbrant Videgren. 
Kort vägledande juridisk fram
ställning angående tomter och 
andra fastigheter. 96 sidor. 
Tryckt 1939. Pris 1: 84 
- Semesterlagen N:o BB 331. 
Redogörelse på grundval av 
förarbetena, av Arnold Sölven. 
2:dra reviderade upplagan. 
Tryckt 1942. Pris O: 53 

· Herr ordförande N:o BB 194. 
Handledning för medlemmar I 
föreningar, styrelser, klubbar 
och sällskap, av Gerhard Mag
nusson. Tryckt 1943. 140 sid. 

Pris 1: 58 
Formulärbok N:o BB 193. 

Medborgarens formulärbok med 
165 formulär för kommunala 
kungörelser, protokoll, läng
der, räkenskaper, fattigvårds
styrelses protokoll och skrivel
ser samt självdeklarationer. 
Exempel på riktiga och orik
tiga stämmor. SkriftJlga hand
lingar om äktenskap, dödsbo, 
förmyndarskap och fastighet. 
Kontrakt, växel-, firma-, låne-, 
konkurs- och besvärshandlingar 
m. m. av Gustav A. Alden. 191 
sid. Tryckt 1943. Inbunden. 

Pris 3: 95 

Tidens formulärbok N :o BD 
103. Praktisk yftgleclning vid upp
rättandet av i det dagliga livet 
förekommande skrivelser och 
juridiska handlingar utarbetad 
av J. I. Dahlström. Något ur 
innehållet: handel och industri, 
reverser och borgensförbindel
ser, arrende, testamente, bo
uppteckning, äktenskap, full
makter, lagsökning, förmyndar
skap, patent och varumärke, 
statliga lån . och understöd, 
släktnamn m. m. 248 sidor. 
Tryckt 1944. Pris 3: 43 

Hyreslagen N :o BA 33 och 
Jag om medllng i hyrestvlster, 
med ändringar Intill 1 juli 1942. 
Tryckt 1942. Pris 1: 01 

Släkten är värst N:o BB 195. 
En populärjuridisk handbok för 
hemmet familjen och samhäl
let, av Eric Stapelberg. 211 sid. 
Tryckt 1936. Pris 1: 01 

Självdeklaration N:o BB 190. 
Handb. I självdeklaration o. 
skattefrågor med 1944 års for
mulär, av advokat Gottfrld 
Ström. Ur innehållet: Handlan
de med mindre rörelse. Verk
stadsarbetare i egen stuga. 
Byggnadsarbetare i hyrd lä
genhet. Privatanställd tjänste
man med bostadsrättslägenhet. 
Lantbrukare pli medelstor lant
gård under egen drift. Servitris 
med fast lön, drickspengar och 
kostförmåner. Fabrlksidkare 
med bokförings- och avskriv
ningsskyldi!!het. 16:e upplagan. 
93:e tusendet. 111 sidor. Tryckt 
1944. Pris 2: 11 

Handbok N:o BB 377 i dekla
ration och skatteberäkning av 
C. Fors. Ur innehållet: dekla
ratiousskylclighet m. m., In
komst av jordbruksfastlghet, 
ann. fastlgh., rörelse, anställn. 
o. pension, realisationsvinst, In
komst av kapital, anm. avdrag. 
förmögenhetsdekl., intäkter och 
avdrag vid skogs- o. virkesför
säljnlngar, virkesdekl., fastig
hetsdekl., besvär över taxering, 
straff för oriktig deklaration, 
eftertaxering, om värnskatt, 
krigskonjunkturskatt, o. s. v. 
Formulär, exempel och tabel
ler. Vidare redogörelse för hur 
skatten uträknas och kontrol
leras. 8: de upp!. 168 sidor. 

Pris 2: 6t 

Hur skall jag deklarera N:o 
BB 192~ och beräkna mina skat
ter av Sven Em. Ohlon. Tryckt 
1945. 43 sid. Pris o: 95 

Fotografi. 
B o k b i n d e r i. 

Amatörfotografen N:o BB 197. 
En praktisk handledning av K. 
o. Sjöström. Ur innehållet: Hur 
uppstår den fotografiska bil
den, kamerans olika delar, val 
av kamera, negativmaterialets 
egenskaper, framkallning, ko
piering, förstoring, recept, 
skärpedjupstabeller m. m. 
163 figurer 255 sidor. 3:dje 
tillökade upp. 21:e tusendel Tryckt 
19J2. Pris 3.4.1 

CLAS OHLSON & C:o A-B., JNSTON. 



.i,·oto-isport N:o BB 198. Kort
fattad lärobok i rullfilmfotogra
fering och råd vid kameraköp 
5v K. O. Sjöström. 250 illustr. 
84 sid. Tryckt 1936. Pris O: 63 

Amatörfotografens A B C. N:o 
BB 199. En liten bok för ny
börjaren inom fotografikonsten 
av Helmer Bäckström. 3:e uppl. 
?Aed 25 fig. Tryckt 1939. 64 sid. 

Pris 1: 06 

Fototips N:o BB 358 och foto
tricks. Anvisningar och råd vid 
ett antal fotografiska uppgifter 
av Helmer Bäckström. Något ur 
Innehållet: Panoramabilder, 
hålkamera, mikrofotografering, 
handteckning på fotografisk 
väg, karikatyrer, dubbelgånga
rebilder, anden i flaskan, troll
fotografier, biobilder m. m., 
m. m. Med 83 illustrationer. 159 
sidor. Tryckt 1943. Pris 5: 27 

På kamerajakt N:o BA 116. 
En praktisk handledning för 
varje amatörfotograf, som vill 
få största möjliga glädje och 
nytta av sin hobby. 3:je till
ökade uppL Tryckt 1943. Rikt 
Ulustrerad. Pris 0: 85 

Bokbindaren N:o BB 202. 
Kortfattad handbok för nybör
jare av Axel Hj. Sjöberg. Med 
t7 illustrationer. 2:a tillökade 
upplagan. Tryckt 1936. 62 sidor. 

Pris 1: 58 

Jag gör allting sJIUv N:o BA 
u. Kort handledning i foto
grafi för nybörjaren av M. D. 
Med illustrationer. Tryckt 1926. 

Pris 0:79 

Lärobok N:o BB 200, I foto
grafi för amatörfotografer av 
Helmer Bäckström, fil. doktor. 
Med 63 fig. 160 sid. Trvckt 1936. 

Pris 3: 95 

Amatörbokbinderi N:o BB 201 
av Kerstin Key. 4:e tillökade 
uppi. 59 flg. 128 sid. Tryckt 
1929. Pris 2: 11 

Jag gör allting själv N:o BA 
l5. Hur jag binder böcker, 
uppfodrar kartor på väv, till
verkar och dekorerar lampskär
mar m. m. av M. D. med 20 
figurer. 33 sidor. Tryckt 1926. 

Pris 0: 95 

Bokbindaren N:o BB 203. An
visning att häfta och binda 
böcker l såväl enkla som finare 
band efter C. Thon och A. 
Kirsch m. fl. 9:e uppi. Tryckt 
19~1. Med 80 sid. och 13 fig. 

Pris 1: 95 

Förströelse
böcker. 

Spelboken N:o BA 156, I 
Algas spelboksserie N:o 1 ingår 
en serie lättfattliga och intres
santa spel. 

Det är spel för alla svårlg
hetsgrader; lättare spel som 
Svensk Rummy, Derbyloppet, 
l'lllchigan, Pokerpatiens, Intel
ligensspel som Ornnibushjärter, 
Beredskap, 500 Rum som part
nerspel samt tvåmansspel, Kall
fornia J"ack och Tvåmansbridge. 

Pris pr st. 1: 50 

C L AS O H L S O N & C :o A - B., 

Kortkonster N:o BB 206. Fyr
tiofyra olika mycket förbluf
fande kortkonster. Med 6 illu
strationer. Pris l: -

Spådomsboken N:o BB 204. 
Konsten att spå i kort, i kaffe
sump och händer. Hur man 
ställer ett horoskop m. fl. spå
domskonster. Tryckt 1941. 112 
sidor. Pris 1: 58 

Auktlonsbrldge N:o BA 169. 
Kort handledning i modern 
auktionsbridge av Oscar Vik
lund, auktoriserad bridgelära
re. Tr. 1944. 48 sid. Pris 1: 32 

Små spelböcker N:o BA 36. 
Varje bok innehåller regler för 
ett av följande spel: N:o 1. 
Whist. 3. Preferense. (Priffe). 
5. Poker. 9. Auktionsbridge. 10. 
J"apansk whist. 11. Schack. 14. 
Lätta kortkonster. 18. Kon
traktsbridge. Pris pr bok o: 79 

Gåtor med svar N:o BB 209. 
680 nötter att knäcka, för gam
mal och ung. 96 sid. Tryckt 
1926. Pris 1: 84 

Knep och knåp N:o BB 372 
av Robert Stångberg. En sam
ling problem, spel och tidsför
driv för barn och ungdom. 130 
1llustrationer. 125 sidor. Tryckt 
1944. Pris 2: 37 

Kortkonster N:o BB 207, för 
envar utan apparater och task
spelartricks. 73 olika kortspels
tricks kunna utföras efter den
na bok med en vanlig kortlek. 
80 sidor. Tryckt 1937. Pris 2: 37 

Spå l kort N:o BA 119. Kon
sten att spå i kort efter en 
berömd finngummas efterläm
nade anteckningar. 8:e uppla
gan. Tryckt 1942. 62 sidor. 

Pris o: 45 

Schack N:o BB 210, Hand
ledning i schack utarbetad av 
Tom Wllson. Med illustrationer. 
54 sidor. Tryckt 1941. Pris 1: 58 

Schack N:o BB 211. Lättfatt
lig vägledning för nybörjare i 
schack av J"acques Mieses. 88 
sid. Tryckt 1938. 2:a uppi. Inb. 

Pris 2: 63 

Schackregler N:o BA 37. 
Handledning för nybörjare i 
schackspel. Pris o: 38 

Trolla och spå N:o BB 349. 
Fullständig, praktisk handbok 
i en mängd enklare och svåra
re konststycken samt ett fler
tal olika sätt att spå med kort, 
av Sven Linde. Med 67 illu
strationer. 176 sidor. Tr. 1945. 

Pris 2: 50 

40 roliga kvällar N:o BB 317. 
Blldrevy i salongsmagi. 20 sven
ska filrnfavoriter och andra 
kända personer lära Eder troll
konster. Rikt illustrerad. 104 
sidor. Tryckt 1940. Pris 1: 97 

77 roliga lekar N:o BA 162 
ute och inne för ung och gam
mal, efter de bästa källor av 
Nils Robert. 80 sid. Tr. 1943. 

Pris 1: 50 

IN STON. 

Simsalabim N:o BA 135 med 
50 trolleritricks som vem som 
helst kan utföra utan fingerfär
dighet och utan apparater pre
senterade av Körling. Dessutom 
i förseglat konvolut •1.000 kro
nors tricket». Tryckt 1943, 

Pris 2: ------------
Korsords nyckel N :o BD 10-2 n v 

Georg Fröström. Med ca 40.000 
ord. Föreliggande arbete är av
sett att användas av den kors
ordsintresserade endast när det 
ser »hopplöst» ut att finna det 
»rätta» ordet. Vid nyckelns 
användning slår lösaren först 
upp frågeordet i den i bok
stavsföljd ordnade avdelning
en. Med ledning av efter ordet 
placerad siffra slår lösaren upp 
med samma siffra betecknad 
ordgrupp i den andra i num
merföljd ordnade avdelningen, 
varefter lösaren lätt finner det 
»rätta» ordet. 196 sidor. Tryckt 
1944. Pris 3: 16 

100 roliga trollkonster N :o 
BB 311. Med ledning av denna 
bok kan envar utföra 100 ·för
blu:ffande trollkonster utan 
hjälp av apoarater. Tr. 1942. 

Pris 1: 84 

Brevställaren N:o BB 212, för 
älskande och giftaslystna jämte 
en lektion i uppträdande och 
umgängeskonst samt verser för 
alla slag av lyckönskningar. 
Dessutom frimärksspråket, 
blomsterspråket, konsten att 
spå i kort, drömmars betydelse. 
Tryckt 1936. Pris 1: 06 

Skrattretaren N:o BA 120. En 
ny samling vitsar och roliga 
historier ur det civlla och mi
litära livet. Tryckt 1941. 

Pris o: 78 

Den stora egyptiska dröm
boken N:o BB 216, av munken 
Aegydius Lebrecht, efter gamla 
egyptiska, persiska och ara
biska handskrifter, jämte för
teckning på årets lycko- och 
olycksdagar. Tryckt 1941. 76:e 
uppi. 64 sid. 220 :e tusendet. 

Pris O: 55 

Indisk drömbok N:o BB 217 
av fakiren Hary Narayana. 127 
sid. Tryckt 1937. Pris O: 90 

Drömtydaren N:o BB 218. Alla 
tiders drömbok med 3.500 tyd
ningar utarbetade efter såväl 
äldre berömda drömtydares an
visningar som efter professor 
Sigrnund Freuds principer. 
Tryckt 1940. Pris l: 32 

Modern dans av l dag N:o 
BB 214. Skandinaviens största 
dansbok, med förord av 
Willy Richter. Boken lnn.,hål
ler ej blott text utan även bil
der (30 st.). Diagram och ta
beller som gör det möjligt för 
var och en att snabbt och till
förlitligt lära sig allt som be
rör modern dans samt uppträ
dandet i samband därmed. 

Pris 2: 63 
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De moderna danserna N:o 
BD 44. Ni kan nu på en kväll 
lära Eder dansa vilken dans 
som helst ensam och utan mu
sik, endast med ledning av 
denna bok, som är skriven av 
Professor U. G. Lidström. över 
30.000 människor hava redan 
tagit del av denna metod. Nå
got ur innehållet: De moderna 
danserna (de nya turerna). 
Vals, Foxtrot, One-step, Tango 
m. fl. Huru man följer takten 
till musik: Konsten att leda 
och följa. Skillnaden mellan de 
gamla och nya danserna. Någ
ra råd om etiketten vid dans. 
Konsten att uppträda etc. Med 
illustr. 180 sid. Tryckt 1940. 

Pris 3: 68 

Den nya dansmetoden N:o 
BB 219 av A. carrol. En ny 
förenklad metod efter vilkep 
man på egen hand kan lära sig 
dansa gammal vals, schottis, 
hambo, polka, foxtrot, modern 
vals, tango, step. För nybör
jare. Med 26 diagram över 
danssteg. Tryckt 1944. Pris 2: 63 

Hur man lär sig dansa N:o 
BB 220 nyaste dansregler, om
fattande modern vals, gammal 
vals, onestep, foxtrot, jazz, 
slow-fox, tango, hambo, polka. 
Med illustrationer. 15:e uppl. 
Tryckt 1938. Pris 2: 63 

vem vet vad? N:o BA 121. 300 
frågor i allmänbildning med 
tillhörande svar. Pris 1: 06 

Frågesport N:o BA 38. 48 frå
gor, 48 svar. 4 ronders tävlan 
I allmänbildning. Hittills se
rierna 1-8 utgivna. 

Pris per serie O: 37 

Tankeläsnlng N:o BA 163. 
Hur man lär sig tankeläsning 
och buktaleri, efter de bästa 
källor av Nils Robert. 63 sid. 
Tryckt 1943. Pris 1: 50 

Patiensboken N:o BA 39. Be
skrivningar över 30 roliga och 
Intressanta patienser med Illu
strationer. Tr. 1942. Pris 1: 116 

Bushido N:o BB 221. Behär
ska dina medmänniskor med 
tankens makt, köp boken BU
SHIDO, japanernas system. Nå
got ur innehållet: Japans hem
lighet fascina tlonens konst, hur 
man intar människor, hemlig
heten, magnetiska trådar, psy
kologiska batterier, hur man 
imponerar, energiutveckling 
och tankebehärskning. 95 sid. 
Tryckt 1936. Pris 1: 06 

Frimärkssamlaren N:o BB 323. 
Råd och anvisningar av Sigurd 
Tullberg. Illustrerad. 192 sidor. 
Tryckt 1943. Pris inb. 5: -

20 

Tusen tidsfördriv N:o BD 45 
av Walter Sperling innehåller 
de nyaste och roligaste pro
blemen i tal, linjer, ytor, 
kroppar, knopar, matematiska, 
geografiska och aritmetiska 
problem, som erbjuder de mest 
intresseväckande möjligheter 
att sysselsätta andligt rörliga 
människor. 385 teckningar. 222 
sid. Inbunden. Tryckt 1940. 

Pris 5: 26 

Läroböcker i 

teckning och målning. 

KONSTMÅLNING 

Konstmålning N:o BD 48, av 
Manne Roland. Vägledning 1 
tavelmålning med oljefärger 
akvarell- och pastellfärger för 
amatörer. En innehållsrik läro
bok, som på ett klart och in
struktivt sätt behandlar allt 
vad en amatör behöver veta för 
att lära sig måla lconstnärllgt. 
Boken omfattar 80 sidor och är 
rikt illustrerad samt försedd 
med en färgplansch. 13:de tu
sendel. Tryckt 1944. 

Pris häft. 2: 50, lnb. 3: 50 

Akvarellmålning N:o BB 224. 
Handbok för konstnärer i akva
rellmålning av Lennart Ny
blom. 3:e upp!. Tryckt 1928. 

Pris 1: 31 

Oljemålning N:o BB 225, 
Handbok för konstnärer i olje
målning av Gottfrld Kallste
nlus. 5:e omarbetade upp!. Tr. 
1938. Pris 2: 11 

- ................ - ..................... , .. : 

ILÄROBOCKER i teckning. För! 
dem, som äro intresserade för) 
teckning är följande böcker 
den bästa hjälpen vid själv
studium. 

Varje bok utgör ett avslutat 
helt, men för nybörjaren är 
det lämpligast att först genom
gå de grundläggande övningar
na i boken Frihandsteckning. 
Dessa mycket gedigna och läro
rika böcker äro utarbetade av 
artisten och teckningsläraren 
V. Björkman. 

i 

Frihandsteckning N:o BD Il. 
Något ur innehållet: Uppteck
ning av fristående föremål. Frl
handsperspektiv. Perspektivbil
den. Rätvinkliga föremål l 
snedställning. - Liggande cirk
lar (E lipser). Prismor. Rums-
interiörer. Detalj studier. 
Skugglära. Om direkt ljus, re
flexljus, självskugga och slag
skugga. Olika skuggman~r. 
Streckskuggningsmetoden. 

I f b• d Korsskuggning m. fl. Hur man Må nings öre II er raderar på en skugglagd teck-
ning. Fixering av teckning. 

med blomstermotiv likhet Stillebensteckning. Skissering. 
med omslagsbilden till vår bok Renritning m. m. Teckning pA 
»Konstmålning» i flera olika, vitt, grått och svart papper. 
läckra motiv. om ton och skuggläggning av 

Bilderna äro numrerade på glasföremål. Teckning med kol 
baksidan i nedre vänstra hör- och svartkrita. Hur man rade
net. För närvarande finnas rar på en kol- och kritteckning 
följande nummer: 2033, 2038, m. m. Med illustr. teckningar 
2041, 2042, 2050, 2054, 2057, 2061, och planscher. 80 sid. 4:e upp-
2077, 2089, 2176, 2178. lagan. Tryckt 1943. 

Pris pr bild 30 öre. Pris häft. 2: so, inb. 3: sa 
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LANDSKAPS 
TECKNING· 

• , ...... ,.., 1~ •• 

~,;i~u:,~1,c,.,l N ·,:.i: ··-
Landskapsteckning N:o BD 50. 

Något ur Innehållet: Trädstu
dier, Landskapet och luftper
apektlvet, Uppsklsserlng av 
landskap, Färdigtecknandet. 
Finesserna vid avslutningen av 
landskapstecknlngen. 

Något om molnformatlonerna. 
Landskapet I vintertid: Hur 
man ernår intryck av snö 1 sin 
teckning. Teckning av sjömo
tiv. Teckning med kol och 
Ir:rlta. Laverlng, Retuscheringar. 
Lavering efter fotografi samt 
landskapsbilder i original. 
Teckning direkt med pensel. 
Något om japansk lavering. 
Med Illustrationer, teckningar 
och planscher. 80 sid. 5:e uppl. 
Tryckt 1944. Pris 2: 5G 

OJURTECKNING 

Lllrobok djurteckning N:o 
BD 47, av V. Björkman. Boken 
omfattar skissering och färdig
teckning samt anatomilära. Ny 
lättlärd och intressant skisse
ringsmetod. 64 sid ., över 125 
Ulustrationer. Tryckt 1941. 

Pris 2: 25 

TUt<.:HTE.CKl'ollNG 

Tuschteckning N:o BD 49. 
Något ur innehållet: Materialet. 
Hur man tecknar med tusch. 
Penn- och pensel teckning. 
Tuschteckning av frukter. 2:a 
uppl. Tryckt 1943. 

Porträtt- och flrurteckning 
N:o BD 52, Något ur Innehållet: 
Människofigurens proportioner. 
Detaljstudier. Män ech kvinnor 
i ollka idrotter. Drllktstudier. 
Gruppbilder. Kopior och origi
nalstudier i olika man~r, 
porträttecknarens arbetsmate
rial. Ansiktets och hela huvu
dets proportioner. Skisser och 
studier. Människoraserna. Ml
milt och olika sinnesuttryck. 
Barnporträtt. Olika belysning
ar. Porträttstudier i blyerts, 
kol och krita. Rikt lllustr. 80 

sid. 4:e uppl. Tryckt 1945. 
Pris 2: 65 

--1%,-

Lllrobok i textning N:o BD 
46. En praktisk handbok med 
text av V. Björkman och bilder 
av s. Lindström, för affärsfolk 
som själva vilja texta och måla 
reklamskyltar, prislappar etc. 
Boken är även till god hjälp 
för dem som äro Intresserade 
av att rita gratulationer och 
andra dekorativa alster för 
festllga tillfällen. Modern i text 
och bilder. Utdrag ur Innehål
let: Förord: Textningens grun
der: Grundstilar, olika stllsor
ter. Textning direkt med re
dlspenna och atopenna. Hand
föring vid textning. Svart- och 
vitverkan. Rytm och balans. 
Textuppställningar. Text och 
bild. Utsmyckningar. Anfanger. 
Monogram. Firmamärken. Re
klamtextning: Färglära. Svart
och flerfärg. Fönsterskyltar. 
Affischer. Prislappar etc. Text
ning för reproduktion m. m. 
Gratulationsadress. Placerings
kort. Program etc. Målning på 
tyg. Exlibrls. Linoleumsnitt 
m. m. Med 55 lllustr. 23:e tusen
det. 15 stllplanscher. 7:e uppi. 

Pris 1: 85 64 sid. Tryckt 1944. Pris 2: 25 
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Reklamtecknlnl/ N• BO 108. 
Lärobok föl' självstmlier i reklam
teckning, av reklamtecknaren och 
läraren Fredde Beman. Boken som 
är modern i alla avseenden, om.fat· 
tar 6 4 sidor och är rikt illustre
rad. Ni kan lära Er reklamteck
ning med denna bok som vägled
ninJt. Tryckt 19 4 5. 

N il.got ur innehållet: Om reklam
teckning. Material. Klischeer och 
trycksätt. Uppritning, Perspektiv
lära Skugjtlära, Stoffteckning,Lay
outer och teckningar för annonser. 
broschyrer och kataloger. Arbeten 
i färJt m. m. Pris 2:85 

Reklamtextning Nr. BB 223. 
En praktisk handledning i mo
dern konstskrift av Charles O. 
A:son Askenberg. Tryckt 1938. 
104 sid. Pris häft. 2: 63, lnb. 3: 68 

Teaterpjäser. 
Amatörscenen N:o BB 226. En 

vägledning I att anordna och 
utrusta en scen i samlingssalar 
och liknande lokaler av Gunnar 
Malmberg. Med 19 figurer o. 
ritningar. 63 sid. Tryckt 1934. 

Pris 1: 84 

Anders Jansas slutbrev till 
Stina N:o BA 41. Monolog för 
en herre. Pris O: 27 

Gift dej Lundström N:o BA 
48. Fars i två akter av Sven A. 
Melin. 3 herrar och 2 damer. 
En enkel friluftsdekor. Speltid 
c:a 45 min. En i ordets bästa 
bemärkelse rolig piäs, som inte 
bör förbigås. Pris 1: 06 

Dagsnyheter från T. T. N:o 
BA 46. Vägledning och uppslag 
för föreningar att uppställa lo
kala inslag under ovanstående 
rubrik. Pris o: 79 

Godbitar för ungdomens afton 
N:o BA 49. Under år 1933 om
tryckt I sin 5:e uppl. I denna 
nya uppl. har en del ur de 
äldre upplagorna utelämnats 
och en del nytt intagits, där
ibland en sketch, poem, ny
årstablå m. m. Boken innehål
ler föreläsning om människor
nas uppkomst , samt äktenskap
lig lycka, monologer, dialog, en 
professors föreläsning, radio
krla, teaterpjäs »En stackars 
friare» samt flera poem. 1: 06 

Hembiträdenas dag N:o BA 
50. Lustsnel i två avdelningar. 
För 2 h. Nutidspjäs. Pris 1: 96 

~ l 



Jasså, fröken är inte gift N :o 
BA 51. Lustspel i en akt av 
Sven J. Westberg. Rolig från 
början till slut och lätt att 
framställa. 2 d. och 3 a. 

Pris O: 63 

Kärlek på skräddarverkstaden 
N:o BA 53. Lustspel i 2 akter 
för 2 damer och 3 herrar. 

Pris 1: 58 

Lars Jonsa och hans käring 
och dotter N:o BA 55, är succe
pjäsen för dem alla. Spelas av 3 
herrar och 2 damer. 9:e uppl. 

Pris O: 64 --------- -
Mor Janssons olyckliga flyg

tur N:o BA 56. Sketch i tre 
scener av H. Andersson. Spelas 
av 2 h. och 1 dam. Här om nå
gonsin kommer skrattmuskler
na i rörelse. Pris O: 79 

Mina damer och herrar N:o 
BA 59. Av Nils Hasse. Inne
håller de rivande monologerna: 
Svensken i utlandet. En modern 
saga. Reta inte oss småbarn! 

Pris o: 63 

Ny sketch och underhåll
nlngsbok N:o BA 125. Innehål
ler sketcher, sånger, växel
poem, föreläsningar samt di
verse muntration på vers och 
prosa. Utgiven av K. S. Haglöv. 
64 sidor. Pris 1: 06 

Olyckans galoscher N:o BA 
166. Lustspel I en akt av Birger 
Paulsson. Spelt. ca 20 min. För 
3 h. 1 d. Pris 1: 06 

Rikssamtal ;r._; BA 167. Sketch 
av Nils Hasse. För 3 h. En 
otroligt rolig historia som utspelas 
vid telefonapparater. Pris O: 79 

Prima klister N:o BA 168. 
Sketch av Nils Hasse. För 2 h. 
och 1 d. Miniatyrfars fulladdad 
med lustigheter. Pris O: 79 

Moster Fina blir kär N:o BA 
165. Lustspel i 3 akter av Anna 
Lorentz. Spelt. 45 min., 4 h. 
4 d. Pris 1: 06 

På Johanssons platsbyrå N:o 
BA 62. Fars i en akt för 4 d. 
och 3 h. Denna pjäs är helt 
lagd för att framkalla munter
het o. skrattsalvor och däri har 
H. Andersson lyckats alldeles 
utmärkt. Pris 1: 06 

Pigorna på Lindgården. N:o 
BA 63, Lustspel i två akter av 
Conrad Nord. 3 herrar och 3 
damer. Mycket lämplig för ny
börjare o. samtidigt hejdlöst 
rolig pjäs. Pris 1: 06 

Skolinspektören på besök N:o 
BA 65, Är en barnpjäs ej olik 
Arsexamen i Ruskaby skola. 
Frågor med tokroliga svar av
lösa varandra, och barnen 
tycka om att spela densamma. 

Pris O: 53 

När svärmor kom N:o BA 
61. Skämt i en akt. För 1 herre 
och 2 damer. Pris o: 53 

Per Hansas lata dräng N:o 
BA 64. Allmogelustspel i 2 ak
ter för 2 d. och 6 h. (skratt
succes). Pris 1: 58 

22 

Tentamen I allmänblldning 
N:o BA 67. Fars i en akt av 
Sven A. Melin. 4 herrar. Ett 
fullkomligt vitsfyrverkeri, som 
kan göras oerhört roande. 

Pris 1: 06 

Tösen på BJörkeberga N:o 
BA 69. Folklivsskildring i två 
akter, av H. Andersson. För 3 
herrar och 3 damer. Pris 1: 32 

Vad ska vi hitta på? N:o BD 
53. 376 uppslag för trevliga pro
gram i klubbar och föreningar 
av Sven Bergman. Innehåll: 
Diskussioner och samtal, Ut-
ställningar, Tävlingar, In-
struktioner, Studieuppgifter. 
Sång och musik, Samkväm, 
Talkör, Teater, Dramatisk hög
läsning, Lucia, .Jul och Nyår, 
Diverse, Uppläsningslitteratur. 
Den för svenskt föreningsliv 
värdefullaste bok som utkom
mit på åratal. Pris 2: 63 

Tre svartsjuka flickor N:o BA 
68. Kärleksdrama i 3 akter. För 
1 herre och 3 damer. Pris o: 32 

Storvulna Sketcher N:o BA 
71. Innehåller bl. a. »Alla tiders 
polisbragd», •Den ensamma 
hunden•, »Edvard skall ha 
barn», m. fl. 18 olika. Pris o: 79 

Sketchbok N:o BA 72, av 
Haralder. Tre sketcher med ru
brikerna: Inbrottstjuven, Ah, 
sa ho hä? och Vilket förfärligt 
spektakel. Pris O: 95 

Strålande sketcher N:o BA 73, 
härliga sketcher, Modeen i vits
tagen, brutet äktenskapslöfte, 
olaga parkering, pigan söker 
plats m. m., m. m. Pris o: 53 

Kar de Mumma-Sketcher N :o 
BA 74 innehåller bl. a. Alla ti
ders, »Akterstäderskan», »Hat
ten», »Hos doktorn•, »Radioten» 
m. fl. Pris o: 53 

Kontinentala Sketcher N:o 
BA 75. Innehåller bl. a. »Loffe 
vallar skidor•, »Loffes påsk
smäll», »Loffe flyttar», »När 
nakenhetskulturen kom till 
Johan på Snippen•, m. fl. 

Pris 0: 53 

Suveräna Visor och Sketcher 
N:o BA 76. Innehåller bl. a. 
»Danstävlan», »Epatåget», 
»Värnpliktsmönstring», »Läk
sjon i svänska» m. fl. Pris o: 53 

Fräsiga Sketcher N:o BA 77, 
Innehåller bl. a. »Mjölkkläder», 
»Kvinnan håller tal för man
nen», »Torgmadammen», »Kor
porationsidrott», - »Lättvikta
ren», »Lortsverige», »Optimis
ten och pessimisten• m. fl. 17 
olika. Pris 0: 79 

Stronga Sketcher N:o BA 85, 
Innehåller bl. a. »Allmänbild
ning», »Juniorboxarens hem
komst», »På Solvalla», »I lapp
kåtan», »Loffe säger upp kon
traktet», »Loffes landslag», 
»Den idealiske hyresvärden• 
m. fl. Pris o: 79 

För Scen och Kabaret N:o BB 
232. Rådgivare i scenuppträdan
de, sminkning och mycket an
nat som hör till Thalias värld. 
Uppslag till klubbfester och 
maskerader m. m. Pris 2: 11 

Bröllopsnatt med förhinder 
N:o BA 86. Drama i en akt av 
John Botvid. Pris O: 63 

Matilda mönstrar N:o BA 91. 
Sketch av Carl Dave. Pris O: 53 

Oförberedd som jag är .. , 
N:o BB 278. Några råd till tala
re, av H. Arvidsson. 128 sid. 
Tr. 1942. Pris 2: 90 

Festarrangörernas handbok 
N:o BA 158, av B. Zander. Nå
got ur innehållet: Hur en fest 
kommer till; inköpen, artister 
och dansmusik, reklamen, an
sökan om tillstånd. Allmänna 
råd; affischer och annonser, 
barnfester, basarstånd, belys
ning, dekorationer, :försäkring
ar, högtalaranläggning, inköp, 
skämttävlingar och lekar m. m. 
Tryckt 1944. Pris 2: 75 

Roliga telegram N:o BB 235. 
Tusen trevliga telegram till tal
rika tillfällen samt spirituella 
tal m. m. Råd för talare samt 
klädregler. 4:e uppl. Pris 1: 58 

Hyllningstelegram N:o BA 92, 
omfattande bl. a. födelsedagar, 
namnsdagar, förlovningar, bröl
lop, jubileum m. m. Tryckt 
1941. Pris O: SJ 

Visor och Sånger. 
Munter-göken N:o BA 121. 

Ett urval: visor, kupletter, 
sketcher, humoresker, ordlekar, 
vitsar, gåtor och historier m. m. 
av .John Botvid. Pris 1: 01 

Svensk visbok N:o BB 236, 
innehåller kärleksvisor, sjö
mansvisor, beväringsvisor, sol
datvisor, rallarvisor, folkvisor 
och ballader, barnvisor och 
ramsor, skämtvisor och visor av 
blandat innehåll m. m. 351 sid. 
Tryckt 1935. Pris 1: 58 

250 grötrim N:o BA 93, Nya 
julvisor, placeringsrim, julle
kar, bragelöften, jul- och ny
årshistorier m. m. Pris o: 5~ 

Grötrim N:o BA 130, 300 
olika julklappsverser, grötrim 
och nyårshälsningar. Pris O: 3! 

Från gamla glada tider N:o 
BB 238. En samling gamla 
svenska folkvisor. Ur innehållet 
märkes ett 50-tal av de mest 
kända och omtyckta gamla 
folkvisorna, såsom: Elvsborgs
visan, Hjalmar o. Hulda, Kora 
på Idas grav, Alpens ros. I låga 
ryttartorpet, Arholmavalsen, 
Amanda Lundbom, Kväsarval
sen, Halta Lottas krog, Barn
domshemmet, Släckta fyrar, 
Skepp som mötas, På Roine& 
strand m. fl., m. fl. Tryckt 1938. 

Pris 1: 51: 
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Folkvlssamllngen N:o BB 239. 
Något ur innehållet: Balsalens 
drottning, Alfred och Anna, 
Karolina, Smålands Blenda, 
Fjorton år tror jag visst att 
Jag va', m. ·fl., m. fl. 96-sid. 
vlsh äfte. Pris 1: 58 

Sjömansvisor N:o BA 94. Mitt 
ske pp kommer lastat, Vid 
stra nden av La Plata, När en 
sjö man går i land m. fl. trev
lig a sjömansvisor. Pris o: 38 

Bordsvlsor N:o BA 95. Ett 
häfte innehållande 15 st. nya 
tr evliga bordsvisor. Tr. 1941. 

Pris 0: 53 

Nubbevisor N:o BA 96. En 
liten visbok imiterande en mot
bok, m. 42 originella nubbevisor 
P. å kända melodier. Pris O: 25 

~ 

s 
~ Allsånghäfte. 

Allsångshäfte N:o BA 97. 
Ett häfte med 45 st. förut 
lr.ända visor och sånger att 
sjungas vid lämpliga tillfäl
len. Något ur Innehållet: 
Barndomshemmet, På Roi
nes strand, Vårt land, Du 
llamla du fria, Älfsborgsvi- 1. 
3an, Amanda Lundbom, q 
Skepparvisa, Lugn vilar j 1 
sjön, Vintern rasat ut, Doldj 

f 
mellan furorna ligger min 
lr.oja, Här är guda-gott att 
vara m. fl., m. fl. Pris o: 35 

~~ 

ldrottslitteratur. 
Pojkarnas brottnlngslek N:o 

BB 241 av Einar Råberg. Ur 
Innehållet: När får man börja 
brottas? Grepp i liggande och 
stående, parader och motgrepp, 
sugnlng, den fria brottnings
s tilen, grekisk-romersk eller fri 
stil m. m. 95 sid. Tryckt 1939. 
Med Illustrationer. Pris 1: 84 

Ungdomens ldrottsbok N:o 
BD 65 av Erik Rönlngberg. 
Edvin Wide skriver om boken: 
Föreliggande verk fyller myc
ket högt ställda krav på en 
ldrottsbok för pojkar. Den är 
enligt min mening i sin art 
oöverträffad på svenskt språk. 
157 sidor. Rikt illustrerad. 2:dra 
genomsedda och utökade uppl. 
Tr. 1943. Inbunden. Pris 4: 75 

Regler N:o BB 243. Tävlings
r-egler för fotboll jämte Svenska 
fotbollsförbundets stadgar och 
bestämmelser. Med illustr. 78 
&l_dor. Tryckt 1942. Pris 0: 27 

Skidor N:o BB 320. En kort 
lärobok om skidåkning av Sven 
Björklund, med c:a 90 illustra
tioner och teckningar samt kar
tor. Tryckt 1940. 72 sidor. 

Pris O: 65 
Skridsko N:o BB 321. En kort 

lärobok om skridskoåkning av 
Ake Blomqvist, med c:a 60 
lllu~trationer och teckningar 
samt kartor. Tryckt 1940. 64 
sl_dor. Pris o: 65 

Cykelboken N:o BB 245 av 
Tux!. En bok om cykelsport 
och cykeltävlingar. Med över 
100 illustr. 176 sid. Tryckt 1928. 

Pris 1: 06 

Karta och kompass N:o BB 
86. En praktisk »abc-bok• för 
alla som vill lära sig använda 
karta och kompass. Oumbärlig 
handbok för orlenteringslöpare, 
scouter m. fl. Utgiven av jäg
mästare Ake Lundeberg. Gene
ralstabens Förlag . Tryckt 1932. 
Med illustr. o. kartor. 

Pris 0: 79 

Orienterlngssportens grunder 
N:o BA 98 av Björn Kjellström. 
Banläggning och orienterings
organisation, av Arvid Sunde
löv. Med illustrationer. 50 sid. 
Tryckt 1938. Pris O: 53 

Skojigt i skogen N:o BA 137 
är en ungdomens orienterings
bok av Stig Hedenström. Rikt 
Illustrerad. Tryckt 1942. 

Pris O: 35 

Boxningsboken N:o BB 369, 
av Roland Hentzel. Med 83 fi
gurer. Tryckt 1945. 127 sidor. 

Pris häft. 4: -, inb. 5: 50 
Vi läser karta N:o BB 310 av 

Einar Bratt. 2:dra uppl. Illu
strerad. 60 sidor. Tr. 1941. 

Pris O: 90 
5 orlenterlngslektioner N:o 

BA 107 av Arvid Sundelöf. 3:dje 
uppl. Illustrerad. 32 sidor. Tr . 
1940. Pris O: 43 
.Kårtä. iii:ö··eA .. i:öii .. över ·ii:cim~ 

passens missvisning i Sverige 
jämte generalstabskartans blad
indelning. 2:dra uppl. Tr. 1941. 

Pris 0: 27 

Teckenförklaring N:o BA 109 
till generalstabens kartor över 
Sverige. Pris O: 27 

Jlu-Jitsu-tricks N :o BB 242, 
japanskt system för självför
svar av Viking Cronholm. 19:e 
uppl. Tr. 1940. Med 36 hel
sidesbilder . Pris 2: 63 

Friluftsliv N:o BB 24,.----äv 
Allan Petre. Med 60 lllustr. 128 
sidor. Tryckt 1932. Något ur 
innehållet: kokattiralj, verktyg 
och proviant. Matlagning. Pack
ning. Elden. Hur en nying 
upplägges och tändes. Tältets 
tillverkning och vård. Fiske. 
Kartläsning och orientering. 
Fotografering . Fjällfärder. Hur 
en snöhydda tillverkas. 

Pris 2: 63 
Tennis N:o BB 248, av Ernst 

Wallen under medverkan av 
fil. mag. E. Vendelfelt. Med 31 
fotografier och skisser. Tryckt 
1934. 8 sidor. I denna handbok 
finner Ni allt om tennis. Några 
kapitelrubriker : Utrustning, 
Slagteknik. Träning för match. 
Taktik. Damtennis. Spelregler. 
2:a uppl. 

Pris häft. 2: 63, inb. 3: 16 
, .. F.Ötii"ömiÖken .. N:ö"" BA .. 159 .. för 
1943-1944 Svenska fotbollsför
bundets officiella seriekalender, 
redigerad av R. Eklöw. Vilken 
kombination ger 12 rätt på tips? 
246 sid. Illustr. Pris 1: 95 

Fotbollboken N:o BA 160 för 
t944-1945. Pris 1: 95 

,sagskfotnlng N:°o" BA ... 100: 
Handledning i bågskjutning ef
ter moderna principer, utarbe
tad av Klas Lundin. Med 13 
illustr. 32 sid. Tryckt 1930. 

Pris 1. 06 

C LAS OHLSON & C:o A - B .• INSTON. 

Vigheter N:o BB 305 och rolig 
gymnastik av Erik Westergren 
gymnastlkdirektör. Med 131 
illustrationer. 128 sidor. Tr . 
1938. Pris 3: 16, inb. f: 22 

Tränlngsprogram N:o BA 98. 
Dessa program äro de bästa 
träningshandledningar som fin
nas. Vetenskapligt utarbetade 
och försedda med synnerligen 
instruktiva teckningar och fo
ton ge de i koncentrerad form 
en fast grund för en målmed
veten träning. 
N:o 1 Självmassage. O: 41 

• 2 Uppmjukning och mo-
tion (lättare) O: 25 

• 3 Dl to, II (medelhårt) 
O: U 

• 4 Dito, III (extra hårt) 

6 Hantlar. 
7 Skivstång I 
8 Skivstång II 

o: 41 
0: 41 
O: 41 

(svårare). 
o: 41 

• 9 För skidlöpare. o: 25 
• 10 Kraftfjädern . 0: 25 
• 11 För flickor (motlons-

program). o: 25 
• 12 Björnsax . 0: 25 
• 13 Romerska ringar. O: 25 
• 14 Enarmsryck. o: 15 
• 15 Enarmsstöt. o: 15 
• 16 Tvåarmspress. 0: 15 
• 17 Tvåarmsstöt. o: 15 
• 18 Tvåarmsryck. 0: 15 
• 19 28 spänstprov . O: 25 
• 20 Tio grundregler för den 

som vill bli frisk och 
stark. Pris O: 25 

Pris för hela serien kr. 2: 75 

Hälsovård m. m. 
Våra nervers vardagsvård N:o 

BB 251, av Med. D:r Jakob Bill
ström. En klok och nyttig bok 
med goda råd för överansträng
da, köpmän som oroa sig för 
sina affärer, för de som lida av 
sömnlöshet, för dem som har 
känsliga nerver. 4:e uppi. 14:e 
tusendet. 160 sid. Tryckt 1940. 

Pris 2: 91 

Huskurer N:o BA 132. Fru 
Prostinnans huskurer, samlade 
och utgivna av hennes gamla 
väninna, Johanna Holmqvist. 
15:e uppl. 130:e tusendet. Tr . 
1943. 64 sidor. Pris O: 41 

A och o N:o BB 375 för bli
vande mödrar. Denna bok har 
tillkommit för att vara den 
blivande modern till hjälp. De 
olika artiklarna äro författade 
av välkända läkare och andra, 
var och en expert på sitt om
råde. 78 sidor. Rikt illustrerad. 
Tryckt 1943. 3: dj e uppl. 60 :e 
tusendet. Pris 1: 01 

När den lllle växer N:o BB 
253, av Karin Tham. 14:e-15:e 
tusendet. Tryckt 1939. 

Pris 1: H 

Föräldrar och barn N:o BB 
306. Omarbetad och betydligt 
tillölcad upplaga av •psykolo
giska synpunkter på uppfost
ran», av Jakob Billström. 2:a 
upplagan. 194 sidor. Trycld 
1942. 

Pris häft. 5. , lnb. 6. 81 



Utan omsvep N:o BB 307. En 
berättelse där barn får svar på 
sina frågor om fortplantningen, 
av Tofte Hylander. 88 sidor. 
Tryckt 1942. Pris 1: 85 

D:r Th. van de Veldes böcker 
Inbundna i klotband. 

Det fulländade äktenskapet 
N:o BD 56. Dess fysiologi och 
etik. översättning av D:r Curth 
Franke. 336 sidor. 8 illustratio
ner i färgtryck. Tryckt 1943. 

Pris 14: 50 

Konsten att magra N:o BB 
259, av D:r Eustace Cheser. 95 
sid. Tryckt 1940. Pris 2: 37 

Kärlek och äktenskap N:o BB 
255. Rådgivare för förlovade och 
nygifta av Med. D:r Wolfahrt. 
Med talrika illustrationer. 80 
sid. Tryc .... 1943. 575:e tusendet. 
59:e upplagan. Pris o: 64 

Kärlekskonsten N:o BB 256, 
eller rätta sättet att kunna 
älska och behaea. Med illustra
tioner. Pris O: 79 

Kvinnosjukdomarna N:o BB 
258, av C. D. .Josephsson. Ur 
Innehållet: De kvinnliga köns
organen, den normala och den 
abnorma regleringen, missfall 
och utomkvedshavandeskap, 
medfödda missbildningar, fel
lägen av organen, inflammatio
ner, svulstbildningar, ofrukt
samhet. 128 sid. Tryckt 1925. 

Pris 2: 90 

Kärlekens ansvar N:o BB 261, 
En etisk upplysningsskrift av 
.Johan Almltvist, professor. Nå
got ur innehållet: Fortplant
ningsdriftens utveckling och 
egenskaper, befruktning, ha
vandeskap, barnets födelse, 
olika sexuella förbindelser, 
sexuell kultur och sedlighet. 
67 sidor. Tryckt 1945, Pris 1: 85 

Släktlivet N:o BB 262, En bok 
för gossar och flickor. Något 
ur innehållet: Människans fort
plantnlngsorgan, övergångsål
dern, fosterutveckling och ha
vandeskap. Tryckt 1943. 6:e 
upplagan. Illustrerad. Pris O: 53 

Män N:o BB 264, Män som vi 
ej skola gifta oss med av Reinh. 
Gerlln. 64 sidor. Illustrerad. · 

Pris o: 65 

Herre eller slav N:o BD 97. 
Frågor och svar i sexuella pro
blem av Leslle D. Weatherhead. 
översättning från engelskan av 
F. Holmgren. 4:e uppl. 10:e tu
sendet. Tryckt 1944. 

Pris häft. 5: 80, inb. 7: 90 

Mannen och kvinnan N:o BB 
263. Den sexuella frågan från 
kristlig synpunkt av A. Herbert 
Gray. Innehåll: Kärlek, föräls
kelse och förlovning, ollka sed
liga ståndpunkter, flickårens 
problem, konsten att vara gift, 
olyckliga äktenskap m. m. 207 
sidor. Tryckt 1935. 2:dra upp!. 

Pris häft. 3: 95, lnb. 5: -

Äkta makar N:o BB 265, Ett 
nytt bidrag till de sexuella pro
blemens lösning av D:r Marie 
Stopes. Denna rådgivare i det 
fysiska och psykiska samllvet 
ger förklaringar som många av 
egen erfarenhet skola erkänna 
vara sanna. Den vill visa vägen 
till ett mera tillfredsställande 
och hälsosamt samliv och skall 
säkert lära många makar att 
bättre förstå både sig själva 
och sitt äktenskap. 11:e upp
lagan, I England tryckt över 
160. 000 ex. Tryckt 1943. 184 sid. 
Illustr. Pris 3: 95 

Nerverna och hälsan N:o BB 
266, av Med. D:r .J. Paul Reiter. 
Något ur innehållet: Sorger, 
sömnlöshet, de nervösa, själs
llg behandling, tidens tempo, 
den överkäns!lge, rastlöse, ned
stämde, obalanserade, lnbill
ningssjuke. 103 sid. 2:dra uppl. 
Tryckt 1943. Pris 2: 37 

VI och vår sömn N:o BB 267, 
av Doktor Maurice Chideckel. 
Något ur innehållet: sömnens 
mysterium, där vetenskapen 
sviker, sömnens patologi, 
sömnlöshet, sömnmedel, dröm
mar, kön och sömnlöshet, sömn
löshetens bekämpande, hvono
tism m. m. 128 sidor. Tr. 1940. 

Pris 2: 63 

Sexualundervisning N:o BB 
351 i skola och hem. En orien
tering av Tofte Hylander, med 
förord av D:r Jakob Blllström. 
Tr. 1943. Pris 1: 50 

Hur man vinner lycka och 
framgång N:o BB 268. 100 sätt 
att vinna hälsa, lycka och 
framgång samt övervinna mot
gångar och svårigheter. 128 
sidor. Tryckt 1939. Pris 1: 58 

Skön N:o BE 42, En femtio
årsplan för skönhet, av Lis 
Byrdal, översättning från dan
skan. Med ett hundratal illu
strationer. Pris 1: 50 

Musiklitteratur 
Populärt musiklexikoo ;i,,; BD 98 

med notiser om alla vanl. musik
term.er, instrument och musikaliska 
beg-repp samt biografier över mer 
kända kompositörer, sång-- och 
musikartister. Artiklar om opera o. · 
operett, en särskild avdelning- om 
.iazzmusik samt en förteckning- över 
c :a 2 5 0 operor, deras komposi
törer och årtal för urpremiärerna. 
Ett 100-tal bilder och notcxempe\. 
Tryckt 1945. Pris häft. 7:48 
inbunden 10 :-

Vad alla bör veta om musik 
N:o BB 271. Av .J. L. Mowinkel. 
4:e upp!. Tryckt 1944. 63 sidor. 

Pris 1: 58 

Dragspelsskola N:o BE 30 . .Ju
larbo-Gyllings dragspelsskola 
för piano- och knappspel, är en 
mycket praktisk och omtyckt 
skola för den, som från ny
börjarstadiet vill arbeta sig 
fram till skicklig virtuos och 
notspelare. Innehåller många 
av .Jularbo-Gyllings och andra 
kompositörers bästa stycken. 

Pris 4: 22 

Dragspelsskola N:o Be 31. 
Svensk-Norska dragspelssko
lan för knappspel av Ottar 
Akre. Första delen, för nybör
jare i notspelning, Behandlar 
mycket ingående de första 
grunderna i notspelning med 
successiv ökning av svårighets
graden. Flera populära drag
spelsmarscher och valser m. m. 
ingå i häftet. Pris 4: 7f 

Dragspels-Skola N:o BA 101 
för självundervisning (för en
radiga spel) jämte en samling 
omtyckta tonstycken i lättfatt
lig siffer skrift. Pris o: 79 

Dragspelslåtar N:o BA 102, 
ensamlin~ omtyckta »bitar» för 
1-radigt handklaver i lättfattllg 
sifferskrift, populära Marscher, 
Valser, Polketter, Folkdanser, 
Sånger och Visor m. m. 

Pris o: 79 

Dragspels-Album N:o BA 103 
för 2-radiga spel, Innehållande 
de mest populära Marscher, 
Boston-valser, Two-step, Schot
tis, Polkor etc. i lättfattlig sii
ferskrift. Pris 1: 01 

Dragspelsskola N:o BA 104 
för 2-radigt spel jämte en sam
Ung omtyckta tonstycken l 
lättfatt!lg sifferskrift. 25 ollka 
musikstycken. Pris 1: 011 

Violinskola N:o BE 4, av A. 
Julin, för självundervisning för 
dem som på egen hand vilja 
lära sig spela violin, innehål
lande musikaliska grundregler, 
skalor, melodiska övningsstyc
ken, illustrationer och utförlig 
grepptabell. Pris .'.I: 11 

Pianodragspelsskola N:o BE 
29, En fullständig lärobok föl' 
pianodragspel. Innehållet är 
upplagt på ett enkelt och lätt
fattligt sätt, så att eleven däri
genom får en fullkomllg kän
nedom såväl om noterna som 
speltekniken. Tr. 1940. 

Pris 6: U 

Fiolbyggnadskonst N:o BB 
272. Praktisk och teoretisk väg
ledning för fiolbyggare och 
fiolister av J. A. Carlö. Ur in
nehållet: Själva tillverknin«en, 
tillverkning av mall, virket, 
klotsarna, sargar o. sarglister, 
botten, locket, inläggningar. 
F-hålen, basbjälken, pålimning 
av locket, nedersadeln, hals, 
snäcka, stränghållaren, ljud
pinnen, stallet. Betsning och 
lackering: hårda hartser, mjuka 

Orgelharmoniumskola N:o BE torra hartser, mjuka elastiska 
45 för nybörjare av Albert hartser. Lackets betydelse för 
Lindström, musikdirektör, or- fiolen. En god fiols egenskaper. 
ganist i Jakobs kyrka Sthlm, Figurer i texten samt två rit
omarbetad av Daniel Olson ningar i fullstor skala till en 
musikdirektör, tonsättare. fiol. 3:e upp!. Tryckt 1943. 
Tryckt 1942. Pris 3: 17 Pris 4: 75 

C L A S O H L S O N & C :o A • B., I N S T O N, 



Konsten att spela munspel 
N:o BA 136 av Birger von der 
Burg, vägledning för såväl ny
börjare som mera försigkomna 
att spela munspel efter nother, 
l\lusiklära för munspelare, 
några kända melodier •satta• 
fö r munspel, Hur kromatiska 
munspelet spelas, Andningstek
n ik, Munspelsorkestern, Sköt
sel o. vård m. m., 3:dje uppl. 
Tryckt 1942. Pris 1: 06 

Melodiboken M BB 
över melodierna till 
6,e nska folklekar med 
L 9 4 5. 

380. Noter 
80 kända 

text. Tryckt 
Pris 3:16 

Munspelsskola N:o BA 105, 
lä ttfattlig anvisning att lära 
sig traktera munharmonika, 
även för uppnående av konst
närssklckl!ghet, jämte en sam
! Ini'! omtyckta tonstycken i lätt
fattlig slfferskrift. Pris O: 79 

Diverse böcker. 
I kemistens verkstad N:o 

BD 62 av Iwan Bolin. Ur inne
hållet: Från guldmakarkonst 
till kemisk vetenskap. Det le
vande livets kemi. Den kemiska 
•livskraften», Kemisten i kon
kurrens med naturen, Växten 
som kemist, Konstgjord kaut
sch u.k, bakell t och andra konst
massor, Levande och död mate
ria. Med 82 bilder. 190 sidor. 
Tr. 1942. Pris 6: 85 

Kemi N:o BD 76. Lärobok i 
kemi för jordbrukets ungdoms
skolor av Sigfrid Larsson, agro
nom m. fl. 134 sidor. 4:e uppl. 
15:e tusenlet. Illustrerad. Tr. 
1943. Inbunden. Pris 2: 37 

Från Forntid till Nutid N:o 
BD 21. Världshistorien i popu
lär översikt. Av Eirik Horn
borg. 850 sidor i stort format. 
400 illustr. och kartor, register 
med över 3.500 uppslagsord. 
Inbunden i klotband. Pris 9: 75 

Umgängeskonst N:o BB 273, 
Jevnadskonst, råd och betrak
telser av J. L. Saxon. Boken 
som innehåller 312 sidor och är 
tryckt på fint, träfritt papper, 
är helt enkelt oersättlig för 
varje människa som vill upp
träda bildat, taktfullt och be
levat. 9:e tillökade uppi. Tryckt 
1934, häft. Pris 2: 63 

Konsten att hålla tal N:o BB 
367. Av S. Stenberg. För ny
börjare. Med ledning av denna 
bok torde envar kunna lära sig 
konsten att hålla ett litet tal. 
Man fårl ära sig konsten att 
tala högt, tydligt och vackert, 
hur man övar ensam samt 
konsten att övervinna sin ner
vositet. Ex. på 112 tal hållna 
vid festmlddagar och praktiskt 
taget alla möjliga tillfällen. 
Hur föreningar bildas och hur 
de arbeta. Diskussioner och 
deras uttal och betydelse. 144 
föredrag. 800 utländska ord, 
sid. Tryckt 1944. Pris 2: 75 

Hur man uppträder korrekt 
N:o BD 96, av E. Tikett. En 
bok om moderna sällskapsfor
mer. Illustrerad. Tr. 1943. 207 
sidor. Pris häft. 3: 75, inb. 6: 50 

C L A S O H L S O N & C :o A · B., 

Konsten att uppträda korrekt 
N:o BB 274 av Lorentz Bergh. 
Denna bok innehåller en utför
lig beskrivning på vår tids se
der och bruk inom sällskapsli
vet. Sedan man Jäst denna bok 
behöver man ej tveka hur man 
skall uppträda i olika situatio
ner. Man kan då konsten att 
uppträda på ett korrekt, bele
vat och vinnande sätt. 82 olika 
kap. 200 sid. 25 !llustr. Tryckt 
1941. Pris 2: 90 

Konsten att uppträda N:o BB 
275, eller hur man blir en an
genäm sällskapsmänniska. Hur 
man lär sig uppträda energiskt, 
imponerande, bildat och blir 
omtyckt överallt i det offent
liga sällskapslivet, privatlivet, 
dam- och herrsällskap m. m. 
Bekämpande och åsidosättande 
av bl '"'hetst!llstånd, försagdhet 
och dylikt. 96 sidor. Tryckt 
1943. Häftad. Pris 1: 32 

Goda råd N:o BB 288 för hus
mödrar vid nyinflyttning i bo
stad, vid reparationer, rengö
ring samt övriga hemsysslor 
och hemvård. Samlade och re
digerade av Tora Holm. 93 sid. 
Tryckt 1936. Pris 1: 58 

Värmeledningar N:o BB 279. 
Handledning vid skötsel av vär
meledningar. Utgiven av Sven
ska Värme- och Sanitets-tek
niska föreningen. Ur innehållet: 
Varmvatten-värmeledningar, 
pumpvarmvatten, ång- och 
varmluftsvärmeledningar. 
Varmvattenpannor. Lågtrycks
pannor, förbränning, koks
bränslet. Skötseln av pannor 
och uppvärmningen i rummen. 
Frysningsfara. Lämpligaste 
koksstorleken. 80 sid. 20 fig. 
Inbunden i klotband. Tryckt 
1933. Pris 3: 16 

Hur jag sköter min cykel N:o 
BB 354. En handbok utgiven i 
samarbete med Cykelfrämjan
det av generalsekreterare Sven 
Wintzer och kapt. Jaques E. 
Lamm. Tr. 1943. Pris 2: 11 

Våra fjärilar N:o BB 283, hur 
man känner igen dem. Illustre
rad fickbok med korta beskriv
ningar av deras utseende och 
levnadssätt, deras larver och 
näringsväxter samt förekomst i 
landet. Med 10 helsidesplan
scher i flerfärgstryck. 76 sid. 
Tryckt 1937. Pris 3: 68 

Akvarieboken N:o BD 28. En 
fullständig handledning beträf
fande akvarierna, deras plan
tering, innevånare samt vård 
av Edvin Brorson. 2:dra upp
lagan. 300 sidor. Tryckt 1942. 
158 illustrationer. 

Häft. 8: 95, lnb. 12: 10 

Slagrutor N:o BB 284 och rut
gängeri förr och nu, av A. G. 
Högbom. Illustr. Tryckt 1928. 
102 sidor. Pris 1: 06 

Amatörastronomen N:o BB 
285. Handledning i observa
tionskonst, av Nils Tamm och 
Ake Wallenquist. Illustr. 127 
sid. Tr. 1942. 

Pris häft. 3: 16, lnb. 4: 22 

INSJON. 

Uppslagsbok för Alla N:o BD 
66 utgör ett komplett konver
sationslexikon på 597 sidor med 
över 20.000 olika uppslagsord . 
Den innehåller icke bara alla 
de främmande ord i vårt språk, 
som dagligen möter oss i tid
ningar och radio, utan även 
allt man bör veta inom litte
raturens, konstens, vetenska
pens, politikens, teknikens och 
sportens områden. Under re
daktion av Erik Lindorm. Tr. 
1942. Inbunden i klotband med 
guldtryck. Pris 4: ?5 

Fysik N:o BD 84. Lärobok I 
fysik av agronom Harald A:son 
Moberg, lärare i maskinlära och 
fysik. 104 sidor. Tryckt 1942. 
105 figurer. Inbunden. Pris 2: 64 

Vilket yrke passar bäst? N:o 
BD 63. Ungdom inför yrkesva
let. Handledning, för den av
gående skolungdomen, för lä
rare, föräldrar, yrkesvägledare 
samt arbetsförmedlare, av W. 
Jacobsen och M. Ruthqulst. 
Illustrerad. 126 sidor. Tr. 1941. 

Pris 4: 22 

Att söka plats N:o BB 308 av 
C. Gösta Malmström, sekrete
rare i Daco. Med teckningar 
av Th. Gahlin. 113 sidor. Tr. 
1942. Pris 3: s, 

Hundra ideer N:o BB 352 iör 
skyltningen av Erik Rydman. 
Illustrerad. 98 sidor. Tryckt 
1941. Pris 1: 95 

Sättet att utrota loppor N:o 
BA 133, löss, mal, flugor, my
ror, råttor m. m. över 150 olika 
recept. Tryckt 1923. Pris o: 41 

Praktiska fritidsnöj en och 
hobbiers N:o BD 92 av Kerstin 
Keys. Något ur innehållet: Hur 
jag själv byggde min stuga, 
drivning av metall och cisele
ring, etsning, hur man gör bly
infattade fönster och lyktor, 
intarsia, linoleumtryck, bärn
stensarbe,ten, hur man stoppar 
oc hklär om sina möbler, gjut
ning i gips, nätknytning, ljus
stöpning, hur man halvsular 
sina skor själv, hur man gör; 
marschaller, vaxfacklor, jul
gransbloss m. m. Hur man 
splitsar tågvirke. 268 sidor. 
Tryckt 1944. Med 152 illustra
tioner och ritningar. 

Pris häft. 12: 50, inb. 16: 5• 

Läderplastik N:o BE 38, full
ständig lärokurs i läderplastik, 
jämte ett stort antal mönster, 
av Hulda Bengtz. En utförlig 
handledning i ett förnämligt 
och intressant konsthantverk. 
Storlek 21X27 cm. Tryckt 1935. 
2:a uppl. Pris 5: -

Konsthantverk i hemmet N:o 
BB 28?. En instruktiv och läro
rik handbok av Lisa Johansson. 
Något ur innehållet: Hur man 
lackerar och målar brickor. Sl
denmålnin - hållbar I kokande
vatten. Gyllenläder. Läderpla
stik. Skinnfärgning. Handtryck. 
Batik. Mönsterfärgn!ng. Bro
kadmålning. Pergamentskär
mar. Craquelering eller sprick
bildning. Miniatyrmålning. Sil
huetter under glas. Porslins
målning. Recept m. m. Illustr. 
Tryckt 1940. Pris 3: 611: 

25 



Hemmets prvdnadsföremål 
N:o BE 39, som vi göra själv2, 
av B. Nathorst. Något ur inne
hållet: prydnadsföremål man 
själv kan tillverka sig av kork, 
tändsticksaskar, träklossar, bro
:dgt papper, läder m. m. An
visningar och ritningar på hur 
m:m själv tillverkar sig: nål
dynor, småmattor, lampskär
mar, brickor, kuddar av läder, 
ramar, antikskrin, askar, ask
fat. blomställ, bokstöd, bras
kudde, brevportfölj, ljusskär
mar, ljusstakar, ringklocka, 
skrlvunderlägg, tidningsställ, 
vedkorg m. m., m. m. Inbun
den. Rikt Ulustr. Tryckt 1933. 

Pris 1: 65 --------
Hantverk I hemmet N:o BB 

109 av Kerstin Key. Något ur 
tnnehållet: Hemmagjord hyvel
bänk, lådmöbl r, hur man bet
sar trä, hur man bonar en mö
belyta, hur .. ,iö 'Ylöbler kunna 
antikbehandlas, hur man reno
verar ekmöbler, hur man fin
polerar möbler, s. k. fransk po
lering, möbler med träinlägg
ningar (Intarsia), n11r man re
noverar skinnmöbler, hur man 
lagar rottingsitsar, hur man flä
tar stolsitsar av snodder eller 
snören, hur man lagar lino
leummattor, hur man lägger ett 
parkettgolv, hur man bonar 
golv av gran och furu, villter
bonar stugan själv med träfiber
plattor samt hundratals andra 
råd. Med 69 Illustrationer och 
teckningar. 162 sid. Tr. 1940. 

Pris 5: 27 

Sportfiskarens handbok M 88 
381. av Olle Törnblom och Arne 
J. Schultz. 19 4 sidor. 6 0 illustr. 
Tryckt 19 4 0. Inbunden i klot. 
band. Pris 7: 90 

Sel(elflyl(are M 88 3 83. Prak
tisk handledning för segelflygare 
av C. 0. Hugosson. Med över 6 0 
illustrationer, kartor och ritningar. 
16 2 sidor. Tryckt 19 4 ~-

Pris 6:05 Inbunden 8:69 

Autogiron M 88 382, av K. G. 
Molin, Rolf von Bahr och S. 
Luthander. Ur innehållet: autogi
rons utveckling, erfarenheter från 
flygningar med autogiro, autogirons 
teori. lllustrerad, Tryckt l 9 4 3, 
Pris 5:80 Inbunden 8:43 

SkolaJ!ninJ! .N'e 8A 171. Hand
bok i skolagning av Gunnar Björk. 
lllustrerad. Tryckt 1 9 4 3. 

Pris 1 :58 

Skolpojkens el(en verkstad M 
ft8 384. Några ideer och anvis
ningar av Karl Ryde. till utföran
det av praktiska och trevliga 
arbeten. Något ur innehållet: Hur 
jag inreder min verkstad, arbeten 
i metall, papparbeten, bearbetning 
!lV glas miUningsarbctcn, små 
-elektriska arbeten, kristallmottagare 
m. m. Inbunden 13 0 sidor. 3 :dje 
<Uppi. Tryckt 1933. Pris 2:37 

Elektroteknik J\1, 8D 109. Popu
lär elektroteknik av Eduard Vclter 
Med 5 6 3 bilder i texten. 5 9 3 
;;idor. En värdefull lärobok om 
elektriciteten och magnetism dess 
framställninir och användning-. Tr. 
1Jl34. Pris 12:64 lnbund. 15:80 
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Vi binda böcker. M 88 385 
av Sigurd Möller. En bok för 
amatörer att med billigast möjliga 
verktygsuppsättninJ!' kunna åstad
komma starka, prydliga och håll
bara band på enklast möjliga sätt. 
!! 5 illustrationer. Tryckt l 9 4 4. 

Pris 2:90 

Teleteknik 
Teleteknik M 8D 111, av 

Civilingenjör Valter Tengborg är 
ett stort standardverk på över 6 0 0 
sidor och med 4 5 7 illustrationer, 
tabeller och schemor. Något ur 
innehållet: 

Grundläl(l(ande bel(repp. Amnens 
struktur. Elektricitetsmängd och 
strömstyrka. Motstånd och lednings· 
förmåga. Spänning och potential. 
Ohms lag. Effekt och energi Jäm· 
förelsc och mekaniska begrepp. 
Elektriskt fält. Magnetiskt fält. 
Elektromai:netiskt fält. Växelspän
ninJ? och växelström. Frekvens 
svängningstid och \'åglängd. Sam
mansatta växelsvängningar, Inter
ferenss,·ängningar. Harmoniska 
översvängningar. Modulerade sväng
ningar. 

Elektronrör. Termisk elektrone
mission. Diodrör. Triodrör. Tedrod
och pentodrör. 1-Iexod-heptod- och 
oktodrör. Sammansatta rör. Kon
struktionsdata för mottagarrör. 
Rörprovningar. 

Kopplinl(selement. Ilatterier, 
Resistiva mots1jnd. Torrlikriktare. 
kapacith·a motst~nd. 

Teleteknik. Kapa :,tetsberäkningar. 
Induktiva motstånd. lnduktivitets· 
beräkningar. Ferromagnetism. 
Elektriska och magnetiska kraft
linjers brytning. 

Kopplingsnät. Ekvivalens. 2, 3 o, 
4-polers impedans och admittans. 
4-polers dämpning. 4-polers inre 
byggnad. 4-polen i matrisform. 
4-polers sammankoppling. Mängpo
liga nät. 

Transienta strömkretsar. Insväng
nings förlopp i passh a kopplings-
element. Motståndsoperatorer. 
Transienta förlopp i svängnings-
kretsar. Insvängningsförlopp under 
inverkan av en växelspänning. 

Växelströmskretsar. \'ä .elströms
förlopp i passiva kopplingselement. 
Motståndsoperatorer för \.äxelström. 
Aperiodiska nät. Transformatorer. 
Resonanskretsar. Filter. 

Ledninl(ar och öppna antenner. 
Ilomogen ledning. Induktivt belas
tade ledningar. Avstämda ledningar. 
Öppna antenner. 

Mät- och förstärkarteknik. Kom· 
pensationsmäming. Bryggmätningar. 
Rörvoltmeter, Frekvensmätning. 
Rörförstärkarkopplingar Förstär
karrörens driftsmatning. Rörg-cnera
torkopplingar. Katodstråleosrillograf. 

Telefoni och teleJ!rafi. Manuella 
telefonväxlar, Stockholms atttomat
telefonsystem. Landsautomatiscring. 
Telegrafi. Transmissionssystem. 

Elektroakuslik. Ljudsvängningar. 
Elektroakustiska apparater. Ljud-
nedteckning. 
Radioteknik. Sändning. Mottagning 
Mottagarservice. Radionavigering. 
Bildtelegrafi och television. 
Tryckt 1 n 4 6. Pris inbunden helt i 
linneband. 31 :60 

Snickra själv M 8D 110 av 
Sigurd Möller. En mycket instruk
tiv beskrivning bur var och en utan 
svårighet kan göra möbler på 
enklaste sätt och till rimliga kost
nader. Med 1 0 7 illustrationer och 
ritningar. 102 sidor. Tryckt 1 91? 

Pris 4:98 

Släktbok M BE 48. För bokfö
ring av sin egen stamtavla, släk
tingar och familj på ett trevligt ocb 
intressant sätt. Med förtryck å 
varje sida, för ifyllnad av uppgifter 
och dato. Kan även illustreras med 
fotografier. Format 21 X 2 5 cm 
Inbunden i klotband Pris 4: 7 4 

Har den äran M 88 386. Hyll
ningstelegram för namsda11ar, födel
sedagar, examina, bröllop m. m. av 
Sigurd Westberg. Innehåller c:a 
5 0 0 telegramförslaJ!' m. m. Tryckt 
1945. 82 sidor. Pris 1:78 

Lllrobok i fältmätninll och av• 
vllj!ning ]\\ 88 378 av C.-Fr. Ge, 
linder. Boken beskriver grunderna 
för fä!tmätning, mätning med hjälp 
av kompass, avväj?'ning, hjälpmedel, 
kartritninJ!' m. m. Exempel pi täck
diknings- och en lantmäterikarta i 
färg finnes i boken liksom kart
tecknen för dessa kartor. Rikt ill. 
6 4 sidor, tryckt 19 4 4. 1 :84 

Strlivtål! i skog och mark. n 
88 379 av Lorentz Bolin. En 
intressant orienterinr avsedd att 
fästa uppmärksamheten på d_e ~kl· 
tagelser inom växt- och dJurhvet, 
som man själv kan göra ute i _na
turen. Omfattar bl. a. växt·, djur, 
och fågelstudier av intresse och 
fotografering i samband därmed 
orientering, naturskydd m. m. 111. 
8 6 sid. Tryckt 194 4. Pris 1: S 8 

Planeternas inflytande N:o 
BB 234 på mänlskans liv. Med 
karaktärstolkning av personer 
födda under tecken, av Eleanor 
Klrk. Tryckt 1938. ·159 sidor. 

Pris J:H 

Apokalypsen N:o BB 319. Alla 
bör läsa denna Intressanta bok 
om Uppenbarelsebokens profe
tior. 734 sidor. Inbunden, med 
guldtryck. Pris l: 85 

Kartor 
K. A. K:s bilatlas N:o BD 60, 

över Sverige, skala 1:500.000. 
Blad 1-13 komplett Inbundna I 
klotband. Pris 10: 53 

BILKARTOR, I flerfärgstryck 
över Sverige I skala 1:1.000.000 
med avståndstabell. Sättet för 
kartornas hopläggning gör dem 
mycket bekväma att använda. 

N:o BB 289. Från Falu-Gäv
le till Sveriges nordspets. 

Pris 2: 63 
N:o BB 290. Från Sveriges 

sydspets upp till Hudlksvall
Sveg. Pris 2: 63 

Karta över Stockholm N:o 
BB 291, nyaste karta jämte väg
visare över Stockholm, med 
dess nya regleringsplan, nya 
gatunamn, husnummer, spår
vagnar och ångbåtslinjer, upp
gift på gatornas läge m. m. Tr. 
1943. Pris 1: 31 

C L A S O H L S O N & C :o A · B., I N .:i I O N. 



världsatlas N:o BA 106, är ett 
litet häfte :tör plånboken med 
kartor i flerfärgstryck över 
hela världen. 

Pris pr häfte O: 25 

Politisk karta N:o BB 227, 
över Europa. Skala 1:7.500.000. 
Tryc kt i flera färger. Pris 1: 86 

Post- och järnvägskarta N:o 
BE 40 över Sverige med post
kale nder. Tr. 1942. Pris 8: 95 

1,änskartor 
Ländkartor I omslag, skala 1: 

500.000. 
N :o BA 141. Blekinge län. 

Pris o: 53 
N: o BA 146. Kopparbergs län. 

Pris 2: 11 
N: o BA 147. Kristianst. län. 

Pris 1: 06 
N:o BA 149. Malmöhus län. 

Pris O: 53 
N:o BA 150, Stockholms län. 

Pris 1: 06 
N:o BA 151. Uppsala län. 

Pris O: 79 
N:o BA 152. Värmlands län . 

Pris 1: 06 
N :o BA 153. Västmanlands län. 

Pris o: 79 

Spännande detektiv• 
och äventyrsromaner. 
N :o 10. Högfj1illets herre, av 

ö. Rtchter Frich. 1: 50 
N:o 11. Furstinnan Elena, av 

ö. Richter Frich. 1: 50 
N:o 12. Norrskenets dotter, av 

ö. Rlchter Frich. 1: 50 
N:o 15. Marschera eller dö, av 

Widar Swahn. 1: 50 
N:o 43. Floden, av Stewart E. 

White. Inbunden. Pris 2: 10 
N:o 44. Familjens ära, av 

Hugh Walpole. Inbunden. 
Pris 2: 10 

N:o 45. Mr W!ngrave, mllllo
oär, av E. Phillips Oppenhelm. 
Inbunden. Pris 2: 10 

N:o 47. Den vita Fjädern, av 
P. G. Woodhouse. Inb. 

Pris 2: 10 
N:o 51. Fjällvlddernas hjältar, 

av Konrad Nilsson. Pris 2: 50 
N:o 60. Tjuvpojken som blev 

Maharaja, av Per Westerlund. 
lnb. Pris 1: 75 

N:o 62. Roblnson Crusoe, av 
Daniel Defoe. Tr. 1943. 

Pris 2: 75 
N:o 63. Den vita Laman, av 

Peder Flint. lnb. Pris 2: 50 
N:o 64. Bland tigrar och leo

parder, av Per Westerlund. Inb. 
Pris 3: 75 

N:o 65. De tre musketörerna, 
av Alexander Dumas. Inb. 

Pris 4: 50 
N:o 66. En flygare berättar, av 

Iw an Smirnoff. Pris 3: -
N:o 67. På fetlschjakt I Afrika, 

av Carl Kjersmeler. 49 !Uustr. 
Pris 2: 50 

N:o 91. Greven av Monte 
Chrlsto, av Alexander Dumas. 
Svensk bearbetning för ung
dom, av Walter Nyqvist. En av 
de mest fascinerande böcker 
so.m någonsin utkommit. 316 
sidor. Tryckt 1943. Inbunden. 

Pris 4: 50 

C LA S O H L SO N & C :o A • B., 

F olkhihlioteksserien. 
Nedanstående böcker kunna 

erhållas såväl häftade som in
bundna. Pris häft . 1: 50, !nb, 
2: 95 pr ex. 

N:o 22. Så god som en man av 
Sigge Stark. 

N:o 26. Silverdalen, av Bern
hard Nordh. 

Nya folkbiblioteket. 
Nedanstående böcker kostar 

för häft. 1: 85 Inbunden 3: 51 
N:o 53. Cora Bergös gåta av 

Sigge Stark. 
N:o 52. Kärlekens segrar av 

Sigge Stark. 
N:o 92. veckan då allting hin

de, av Si«ge Stark. 
N:o 108. Palle Jarmer, av Mor

ten Korch. 
N:o 109. Kärlekens makt, av 

Slgge Stark. 
N:o 110. Drömmaren och tor

van. av Slgge Stark. 
N:o 111. Doktor V!nklers tesia

mente, av Birger 
Wårdh. 

-Spännande och roliga berät
telser för ungdom. 
Pris för varje bok endast o: 25 

N:o 89. Tre pojkar på äventyr, 
av Paul Askag. 

N:o 70. urskogens hemligheter, 
av Gustav Bolinder. 

N:o 71, Lovo, ormdödaren, av 
Per Westerlund. 

N:o 72. Flyktingen, av Nils Hy
den. 

N:o 74. L!nkan och Lunkan, av 
Naemi Kjäll. 

N:o 75. Järnvägsbragden, av 
Sid Roland. 

N:o 78. Två pojkar har tur, av 
Eskil Eden. 

N:o 77, Flaskpost, av Hans 
Olovsson. 

N :o 78, Albatross sista resa, av 
Gunnar Skjönsberg. 

N:o 79. Bill som detektiv, av 
Rlchmal Crompton. 

N:o 73, Splnken Vinner, av Sid 
Roland. 

Pojkböcker. 
Varje bok är inbunden I klot

band med färgtrycksplansch 
och Innehåller omkring 150 
sidor. 

Pris pr band 1: 75 
N:o 28. Alla tiders Bill, av R. 

Crompton. Illustr. 
N:o 29. Bill den förträfflige, av 

R. Crompton. Illustr. 
N:o 32, Det räddande vargtju

tet, av Per Westerlund. 
Illustrerad. 

INSJON. 

N:o 38. Huckleberry Finns 
äventyr, av Mark 
Twaln . 

N:o 37. Jacks äventyr I vUda 
västern, av Mc Kean. 

N:o 39. Stlgf!nnaren, av F . 
Cooper. Illustr. 

N:o 40. Tom Sawyers äventyr, 
av Mark Twaln. 

N:o 58. Prärien, av Fennlmor~ 
Cooper. 

N:o 54. Kapten Grants barn, 
av Jules Verne . 

N:o 55. En världsomsegling un• 
der havet, av Jular 
Verne. 

}-~ 103. Skattkammarlin, av R. 
L. Stevenson. 

M 104. Nick blir mästerllyga• 
re, av Jam es Cahi!l. 

]\\ 105. Den hemlil(hetsfulla 
ön, av Juics Vernc . 

M 108. Falkpatrullens äventyr, 
av W. W . Stabcil. 

J\.1, 1 O 7. Den ensamma varjlen, 
av Eirik Ilornborg. 

Realisationsböcker. 
Slumpsatser sammansatta av 

diverse böcker vilka slutreal!
seras till c:a 80 '/, lägre pris lin 
böckernas bokhandelsprls. En 
slumpsats som t. ex. kostar 
1: - är en!. bokhandelsprlset 
värd c:a kr. 5: -, en 3: - kro
nors c:a kr. 15: -. 

Slumpsats N:o Re 101 lnneh. 
reseskildringar. 

Pris kr. 1: -, 2: -, 3: -

Slumpsats N:o Re 102 lnneh. 
romaner. 

Pris kr. 1: -, 2: -, 3: -

Slumpsats N:o Re 103 lnneh. 
handböcker. 

Pris kr. 1: -, 2: -, 3: -

Slumpsats N:o Re 104 !nneh. 
vetenskaplig litteratur. 

Pris kr. 1: -, 2: -, 3: -

Noter 
Varje nummer endast SD öre. 

För piano. 

RA 153. En sjöman älskar ha
vets våg. 

RA 155. Mendelssohn: Bröllops
marsch. 

RA 156. Nu är det jul igen. Hej 
tomtegubbar. 

RA 158. Offenbach: Barcarole. 

RA 159. Sankta Lucia. 

RA 161. Strauss, Joh., d. y.: 
Frilhllngssttmmen. 

RA 162, Strauss: Joh., d. y.: 
Morgenblätter. 

RA 163. Strauss, Joh., d. y.: 
Wlener Blut. 

För violin och piano 
RA 175. Sousa: Cadetten 

marsch. 



Recept 
och beskrivningar. 

Recept på enkla och lätt ut
förbara nödvändighetsartlklar 
vilka kunna framställas för en 
obetydlig kostnad mot vad mot-
1varande preparat kostar i den 
allmänna handeln. Beskrivnin
gar på att utföra enklare saker 
och fackarbeten, förklarade på 
ett enkelt och utförligt sätt 
med text och teckningar där så 
erfordras. Härnedan upptagna 
recept och anvisningar äro be
prövade och tillförlitliga. 

Pris pr st. O: 25 
Pris pr 10 st. I: 75 

RA 1. Förnickllngsbad . 
RA 2. Tillverkning av spegel-

glas. 
RA 3. Impregner!ng av tält. 
RA 5. Skidvalla. 
RA 6. Solbadolja. 
RA 7. Ballonggas. 
RA 8. Oxidering av metall. 
RA 9. Metallfärgning. 
RA 10. Polering av trä. 
RA 11. Fyrverkerier. 
RA 13. Myggolja. 
RA 15. Julgransbloss. 
RA 16. Fluglim. 
RA 16. Rakkräm. 
RA 20. Skokräm. 
RA 21. Skosmörja . 
RA 25. 'Lödpasta. 
RA 26. Framställning av blå-

kopior. 
RA 27. Försilvringsbad. 
RA 28. Förkoppring. 
RA 29. Medel mot myror. 
RA 30. Hårpomada. 
RA 32. Köldblandningar. 
RA 33. Krukväxtgödning . 
RA34. Tvål. 
RA 35. Såpa. 
RA 36. Ackumulatorladdning. 
RA 38. Etsning av stål. 
RA 39. Etsning av glas. 
RA 40. Stöpnlng av l:lus. 
RA 42. Rött och blått bläck. 
RA 43. Framkallning av film. 
RA 44. Kopiering. 
RA 50. Bilputsmedel. 
RA 52. Hårvatten. 
RA 53. Fotografiskt blixtnulve 
RA 56. Förtenning. 
RA 58. Parfymer. 
RA 59. Kemiska trollkonster. 
RA 60. Träbetser. 
RA 61. Metallbetser. 
RA 62. Stereofotografering. 
RA 63. Lödnin<t med lödtenn 
RA 64. Högglans på fotokopio 
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Recepthandbok N:o BB 292. N:o L 520, med 20 olika dubb-
Kemisk teknisk recepthandbok la figurer, lämpliga till N :o 

L 515. 
för hem och industri. En sam-
llng tillförlitliga recept för till-

N:o L 521, med 22 olika dubb-
verkning av de l marknaden la figurer, lämpliga till N : o 
vanligast förekommande ke- L 516. --misk-tekniska och kosmetiska 
preparaten jämte några anvis- N:o L 522, med 21 olika dubb-
ningar och råd för den kemisk- la figurer, lämpliga till N:o 

L 516. teKn. fab,rikanten, av D. Svan-
berg, ingeniör. 284 sid. Tryckt 

N:o L 523, med 15 olika figu-
1944. Tredje uppi. Inbunden i rer från Lappland, såsom lap-
klotband. Pris 8: 95 par, renar, hundar m. m. 

Leksakshus. 
N:o L 524, med 15 olika figu-

rer såsom: björn, räv, älg, lo, 
varg m. fl. 

Monteringsfärdiga leksakshus , 
tillverkade av tjock papp, må- M L 525 med 18 olika figu-
lade i naturliga färger. De äro rer såsom: tan ks , ryttare 1 kano-
synnerligen lätta att sätta ihop ner, militär m. m. 
genom att instlcka flikarna i 
för dem anpassade hål. 

N2 L 526, 1necl 13 olika figu-N:o L 513. Lantgård, storlek 
såsom: hästar, grisar , får, 15X26 cm. färdigmonterad. rer 

Pris pr st. 1: 50 kor m. m. 

N:o L 514. Ladugård, storlek Ne L 527, docka med c:a 10 
15X30 cm. färdigmonterad. olika urklippskläder. 4 olika 

Pris pr st. 1: 50 planscher finnas. N2. 26a, 26 b, 

N:o L 515. Villa, storlek 14X26 
2 6· c och 2 6 d. 

cm. färdigmonterad. 
1: 50 Sago bokskort. Pris pr st. 

N:o L 516. Järnvägsstation, 
storlek 15X37 cm. färdigmon- Sago bokskorten se utvändigt 
terad. Pris pr st. 1: 50 ut som ett vanligt brevkort, 

N:o L 517. Kyrka, storlek 15 med en illustration till en känd 
X36 cm. färdigmonterad. saga å kortets framsida tryckt 

Pris pr st. 2:- i flera färger. Inuti kortet, som 
N:o L 518. Kyrka, som N:o är tredubbel viket och förseg-

L 517, men med utstansade lat, finnes texten till sagan. 
1önster samt rutor av färgat En verkligt god nyhet, med cellophanpapper. 

2: 50 stort värde som presentsak . Pris pr st. 
Denna patenterade nyhet har 

N:o L 557. Fabrik, storlek 10 haft utomordentligt stor fram-
X31 cm. färdigmonterad. 

1: 50 gång i utlandet. Pris pr st. 
Pris pr st. 0: 50 

N:o L 558. Brandstation i stor- Sago boksserien innehåller lek 13X29 cm. färdigmonterad. följande kända sagor: Pris pr st. 1: 50 
N:o L 481. Rödluvan. 

I 
N:o L 559. Sportstuga, i stor- N:o L 482. Hans och Greta. lek 16X31 cm. färdigmonterad. 

Pris pr st. 1: 50 N:o L 483. Snövit och de sju 
dvärgarna. 

N:o L 556. Dockmöbler m. 7 N:o L 484. Den fula ankungen. 
olika möbler. Soffans storlek 
8Xl4 cm. färdigmonterad. N:o L 485. Törnrosa. 

Pris pr sats 1: 50 N:o L 486. Askungen. I 

N:o L 487. Tummelisa. 

Urklipps ark. N:o L §88. Mästerkatten l stöv-
lar. 

För ovanstående Leksakshus äro N:o L 489. Kejsarens nya kläder. 
följande 'figurer lämpliga, de 

N:o L 490. Prinsessan på ärten. äro tryckta på tjock kartong i 
naturliga färger. N:o L 519-L 

N:o L 491. Flickan med svavel-522 äro i storlek 30X48 cm. och 
kostar pr ark 50 öre. stickorna. 

N:o L 523-L527 äro i storlek Sagoboken N:o L 480. »Snövit 
o. de sju dvärgarna», är en 24X36 cm. och kostar pr ark mycket vacker bok med en 25 öre. massa bilder tryckt i flera fär-

N:o L 519, med 18 olika dubb- ger. Bokens format 21X25 cm. 
la figurer, lämpliga till N:o Omslaget i flerfärgstryck. 
L 514. Pris pr st. 1: 75 

CLAS OHLSON & C:o A-B., INSTON. 



Support•gapsvarvar 

HUVUDDIMENSIONER: 

Dubbavstånd 

S\'arvdiiameter över bädc.len 

Svarvdiameter över t\'ärslidtn 

Svarvdiametcr i gapet 

Gapets bredd frän planskivans ytil 

Spinde lborn1ingarn as diameter 

Slidernas matningslängder 

Slidernas uppspänningsytor 

l ,jQ mm. 

90 
ii(.l 

11 0 

r, 

,JJ 

38x7 s 

Spindelnoscns gänga l3SP J/8'" 288 gängor pr tum. 

Dubbkonor Brown & Sharpes ;\'!, 1 

Växe l hjul, 1 0 si., 2 0, 2 5, 2 6, 3 0, 3 5, 

4.0, 45, 50, 60, 66 kugg. 

Sµindelhastigheternas antal 3 st. 

Drivremsskiva n för 6 mm. rundrem eller kilrem 

Drivremsskivans diametrar 2 8, 4. 2 och 5 G mm. 

Yikt c :a 2, 2 till 7, 5 kg., beroende på utrustningen. 

Maskinerna äro speciellt tillverkade för modellbyg
gare och amatörer av alla slag, som till mycket lågt 
pris milste erhålla en verkli!!t användbar verktygs
maskin. Med svarvarna kan man tillverka verkliga 
modelljärnvägar, modellilygmotorer, modellingmaskiner 
och för övrigt näro nog vilken som helst maskindel i 
litet format. Möjligheterna bero av svarvens utrustning 
och modellbyggarens personliga skicklighet. Svarvarna 
kunna efter hand kompletteras, så att av en enklare 
maskin kan erhlllas en mera utrustad genom efter
montage av kompletteringsdelar, vilka passa direkt 
elle r med ringa passningsarbete. Driften sker med 
fotdrift eller med elmotor över transmission. Erforder
lig effekt är c:a 1/8 HK. Svarvarna äro elegant ut
förda av bästa svenska gjutjärn och stål. lackerade och 
delvis polerade . I förhållande till storleken är 
stab iliteten enastående, Spindellagren äro radiellt och 
axie llt ansättbara. Spindeln är genomborrad, med 
koniskt bål för dubben och har gängad nos med krage 
Alla slider äro av laxtyp och äro ansättbara. och läs
bara . Verktygssliden är vridbar för konsvarvning. 
Längdsliden har mycket långa anläggningsy tor och 
glider ända upp till rnotdockan. Alla matningsrattar ha 
ansättbart axialg-lapp. Svar\'arna levereras normalt med 
dubbar och medbringareskiva. 

C L A S O H L S O N & C :o A - B., I N S T O N. 

för mode 11 mekanik. 

Svarva, borra, gänga, fräsa. arborra, skära kur
gar m. m. i stål, metaller, trä, isolationsmaterial ocb 
andra ämnen. 

Svarv N, K 590, med försättare ;\1, K 6 0 6, för 
handstål samt motdocka med cylindrisk, förskjutbar 
Enkel dubb. Vikt c:a 2, 2 kg. Pris kr. 36:68 

Svarv M K 591. lika svarv J\~ K 5 9 0, men med 
korssupport J\i K G 1 0 i stället för försältare. Vikt 
c:a 3 kg. Pris kr. 52:70 

Svarv M K 59-2, lika svarv ;,'\, K 591, men dess
lltom försedd med ledareskruv ;M K 611. Vikt c :a 
3, 2 kg. Pris kr. 63:75 

Svarv N, K 675, som svarv J'<\ K 5 9 2, men för
oedd med motdocka K 6 0 4 och spindeldocka N, K 
601. Pris kr. 70:-
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Motdock1 :'\I K 604 
med rattmacat. ~c:10:nborrat 

Svarv N:o K 593 med korssup
p ort n:o K 610, hjulhållare 
n:o K 596, växelhjulsats n:o K 597, 
ledareskruv n:o K 611, motdocka 
n:o K 605, spindeldocka n:o K 601, 
remskiva n:o K 602 Automatisk 
matning. Vikt c:a 7,5 kg. 

Pris med oljetallrik 142:
Pris utan oljetallrik 128:-

Korssupport X• K 61 0. dubbrör o, h ,östagbar 
Vikt c :a 8 6 0 gram härdad dubb. Vikt c :a a O 0 Hjulhållare ;'\; K 598, 

Pris kr. 22:- gram. Pris kr. 14:80 med hjultappar, koppling 
och kopplingsarm. Uta11 

Vertikalslid M K 608 kugghjul. Vikt c:a 200 
• gr. Pris kr. 17:-

V:.id och låsbar i ~ plan Växelh)ulsats M K 597. 
Forvan~_lar sv:irven ull e_a 1 o st. frästa kugghjul med 
htea frasmaskm_. Sltden It- kuggtalen 2 o, 2 5, 2 6, 
ka svarvens. _Y1kt r:a 550 30, 36, 40, 45, 60 
gram. Pns kr. 17:66 60 och G6, Vikt c:a 550 

gram. Pris kr. 31:-
Spiadeldocka M K 652. M td k J\l K 

605 
Extra kul(l(hjul M K 598 

.'{ed kort spindel. Utan lika oMo~ a G O 4, men även med nå.got av kugj!'talea 1 
renskiva . Samma docka 1, ; K 6 9 7. 
s.om på. svarvarna K 590. ställbar i sidled. Vikt c:a Pris pr kugg kr. 0:12 
K 591 och K 502. 400 gram. Pris kr. 22:85 

Pris pr st. 13:96 

~ 
~ 

Spindeldocka N, K 601, 
-icd bjularm och lång spin
.iel för kugghjul men utan 
remskiva. Vikt c :a 4 5 0 
&ram. Pris kr. 14:35 

Remskiva J\l, K 602 m 
8 hastigheter. För spin
deldocka eller transmission. 
Vikt c :a 1 5 5 gram. 

Pris kr. 4:15 

Motdocka !\1' K 651. !\led 
cylindrisk för skjutbar, enkel 
dubb. Samma docka som 
på svarvarna :\, K 5 9 0, 
K 691 och K 5\!2. 

Pris pr st. 8 :85 

so 

Svarvstålbållare ;'\, K 603, 
för runda ö mm . stål. 
Vikt c :a 7 0 gram. 

Pris kr. 1 :65 
Delninl(sapparat M K 694. 
fästes på vertikalsliden el- • 
ler på verktygsslid på vin- Svarvstålsats . M K 618 
kelhylla. Spindelnosen lika med 7 st. ohka svarvstål 
svarvens. Svarvens växel· Runda 5 mm. av kolstU" 
hjul användas för delning härdade och anlöpta. I 
Kombinerad delnin!!" möjlig. 1räklots. Vikt c :a 3 5 gr 
Användes vid fräsning av Pris kr. 5:60 

Vlnkelhylla ;i-., K 609. Kugghjul. vadering m. m. 
an'"ändes pa planskiva el- Utan kugghjul. Vikt c :a 
ler att hålla verktygssliden 800 gr. Pris kr. 39:50 Svarvstål ;'I;', K 641. sam

ma som N, K 6 16, säljas. 
stycke\·is enl. illustration~ 
F din vänster räknat N2 1. 
2, 3, 4, 5, 6, och 7. 

som vertikalslid m. m. Vikt
1 

___________ _ 

c:a 140 gram. Pris 5:10 

Fllrsättare X, K 606 an
vändes vid svarvning med 
handstål. Vikt c :a Ul 5 gr. 

Pris kr. 6:55 

Remledarcarm ;'\, K 595, 
med två brytrullar . Att 
användas vi<l drift under 

Pris pr st. 0 :91!1 

Medbrinl(are X, K 607. bänk a\" svarv med automa- Chuck X, K 600, med 
Av a<lu~erat järn, med här· tisk matning, med eller utan 3 st. var för sig ställbara, 
dade stalskruvar. . . . härdade st.l.lbackar. Gripcr-
Gripvidd 15 mm. olJetallnk. Vikt c :a O O O upp till 16 mm. Vikt c :a. 

Pris kr. 1:25 gram . Pris kr. 12:85 200 gram. Pris kr. 12:80 

CLAS O H !. SON & Cco A . B .. 1 N STON. 



Transmission M K 615 

Lcdareskruv :'\", K 611 med 
Olh mutter. \'ikt c:a 200gram. 

matningsratt, 

Pris kr 

lager 

11::?6 

fotdrill X, K 613, med med 150 mm. rcmskiv,1 
S st. hastigheter och en samt drivremskiva, lika 

)i ten extra remskiva för svan·ens. Vikt c :a 11 4 kg. 
låga varvtal och stor drag- Pris kr. 22:50 

Oljetallrik :\, K 612. Stor! 4 OX l J, G cm. Vik I 

c :a :1, ~ kg. Pris kr. 14:10 kraft. Diam. 3 0 0 mm. Vikt 
c :a 11 kg. Pris kr. 39:50 

SvlnJ!hjul ;,'1,, K 614 m. 
vevstake och pedal. Lika 
;\\ K 613, men för mon
i,ge i bänk. Utan ställ. 
Vikt c :a 8 kg. 

Pris kr. 33:75 

Medbrinl!areskiva M K 
11149, Passande samtliga vå
ra svarvspindlar samt del
delningsapparat N, K G 9 4. 

Pris pr st. 2:45 

Planskiva ;\~ K 599. 
Diam. 8 3 mm. Vikt c :a 
210 gram. Pris kr. 6:50 

Svarvdubb N, K 650. 
Brown o. Sbarpes kona J\~ 
1. Tillverkad av verktygs
stlll och härdad. Passar 
samtliga våra svarvspindlar 
samt dessutom i delnings
opparat K 5 9 4. 

Pris pr st. 1 :45 

= 

Svarvbädd X• K 653. Fullt bearbetad. Färdig for 

montage av övriga delar Vikt c:a 1200 gram. 

Pris pr st. 15:60 

Hovlänl!er av prima Avbitartänj! N, K 134. 
fasonsax ;,'I,', K 575 a• 

bästa svenska fabr. Svart
lackerad med finpolerade 
skär. Klipper tätt olika fa. 
soner, ovala, skarpa eller 
runda vinklar o. d. Längd 
2 9, 5 cm. Pr. st. 11 :90 

svensk t stål. Eskilstuna fa-, handsmidd med dubbel led. 
brika t. SYart med blankslipade 

Jl,1, Lgd. i tum. Pri• kräftar. Längd lP~i~ ~~
25 

UniversaltånJ! M K 530. 
K 54. ~, 1 =22 ___________ t'.nvändbar för eo mångfald 
K 55. 1 :48 . d ål ·d · k · K &6. 8 1:8ll an am, _t. ex. v1 smc en 

KombinationstånJ! M K 
430, av svartlackerat stål, 
med blankslipade käftar 
Lgd. 1 9 cm. Pris 2 :35 

I~ 

plåtslageri- och mek. ar
beten, reparationer m. m 

• då dessa tänger I många 

I 
fall anvandes med storre 
fördel än skruvtvingar. 

) fången ar kvick och be-
händig att anbringa på ar-

BöjtånJ.' :--; K 122, av betsstycket och har en 
Bergs fabr. med blanka kraftig och hållbar fjäder. 
runda kättar, enkel led Tångens totala !ängd 18 0 

· mm. spännvidd 7 0 mm., 
I.ängd 13 cm. käftbredd 3 0 mm. 

Pris 1 :95 Pris pr st. 1:20 

Sidavbitare Bergs 

Universaltång N:o 
K 678 i\r i liklwt med 
I{ 530. Liingd 15 cm., spföm
,·it ld (iO mm. , kiiftbredd 
15 mm. Pris pr st 1,20 

Universaltånj! M K 666, 
i likhet med K 5 3 0. Lgd. 
11 0 mm., spännvidd '10 

fabri- mm., käftbredd 1 7 mm. 

Plåtsax M K 114, bäs
ta fabrikat. Längd c :a 2? 
cm. Pris pr st. 6:96 

Trädl!årdssax X, K 2 76. 
v ex. prima stål. Hand

tagen refflade. Längd Z 3 
cm . Pris pr st. 3 :28 

.....,il:::!:::=-kat med dubbel led. 
,\,1, Lgd. i tum. Pris 

4:55 
3:45 
3:45 

Pris pr st. 1105 
------

Sidavbitare. 
fabrikat. 

Eskilstuna-

M Lgd. i cm. Pris 
K398. 11,u 1:40 
K 399. 16 1:95 

Flacktånj! N, K 397. 
Eskilstunafab1 ikat Enkel 
led. Längd l 4, 6 rm. 

Pris 1:33 
Avbitarlån!! X, K 396. 

Eski lstunafabr . Längd 13 
cm Pr st. 1 :35 

K 287. 4 förn. 
K 126. :1 
K 127. 4 

Pincett 
förnicklat 
cm. 

» 

Locksyl N, K 115, är 
en oumbärlig artikel vid 
reparationer av skor, seltyg 

Snörhålslån)! ;',1, K 221, säckar samt alla sorters 
a\' prima fabrikat. Försedd lädervaror m. m. Tråd -
med G st. olik.i hålpipor rullen är placerad inuti 

.\b K 97 ;i, mrd ':- '1 mm grova hål. 1 skaftet. 2 st. nålar med
stål. Längd 11 Längd 2 l, 5 rm. följer. Längd med ni! 1 o 

Pris 1:10 Pris 3:75 an. Pris pr st. 3:85 
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Skiftnyck lar, "Bahco" i I 
l 5 • graders , inkel, smidda 

av spedalstål. Bä-,ta S\'enska 
fabrikat. · 

Gripvidd. Läng,l 
x, mm. mm. Pris 

K 3 1 0 . 12, 5 110 2 :70 
K 311 . lU 152 2 :85 
K 312. 26 20:. 3 :45 
K 313 . 30 255 4 :20 
I( 314 . 34 305 5 :65 
I( 315. 43 380 8:30 
I( 316 . 53 455 11 :70 

Skiftn yckel , ', K 647 . 
"Babco" typ 1 0 B. 15° 
vinkel, största gripvidd 1 9 
mm. Med tunna käftar o. 
ringavtagare i skaftändan. 
Flamhärdad. Längd 1 5 5 
mm. En välkänd rejäl nye 
ke l för cykelreparationer. 

Pris pr st. 2 :37 

S"kruvmejsel :'\, K 65 , av 
sril, med skaft a\' polerat 
trä. 
Klingans längd i 
cm. 1 0. 1 4. Z 0. 
Pris 0 :6 5 0:75 0:95 

ln strumentm aka rstäd ;\!, K 
5 69. av stil, med avskrot. 
Stor!. 2 6X 8X 8, 5 cm. Vikt 
c :a 3 kg-. Ett extra prima 
städ av svenskt fabrikat. 

Pris pr st. 7 :85 

H ul(l(mejse l ;\l, K 555 . 
a, extra prima Eskilstuna-
fabrikat. Längd i 
ruin. t. G. 8 
Pris 0 :70 1:10 1 :55 

Bokst avs- och si ll ersta nsa r 

Sti ckcirl,e l X, K 6 37, 
väl härnad. Eskilstunafa
brikat. Patenterad konstruk
tion. Längd 6 tum. 

Pris pr st. 4 :85 
Fotcir kel X,, K 638, 

Pris pr st. 4:95 

Bor dskruvstyck e ~i, K 
387 . av prima svenskt fa
brikat. Längd 1 6 cm. 
Svartlackerat. Aven bruk
bart som städ. Bredd 2 8 
mm. Största gr ipvidd 5 0 
mm. Vikt 0, 8 kg. 

Pris pr st. 2 :35 

Skc dkni v ,i\1, K 50 , med 
egg pi båda sidor samt i 
spetsen. Bergs fabrikat. 
Längd 1 G cm. Pris 2 :20 

~ 
~ 

GänJ!_mäta re J\'< K 2 32. 
2 8 blad. På varje blad är 
mstämplat antalet Whit
vorths gängor pr tum. 
____ _ P_r_i_s_pr st. 0 :95 

K 29a. 

av extra prima stil, för Paralell skruvs tycke ;\1, K 
plåt, järn och metall. Sat- 293, i extra kraftig och 
!-orn:i levereras i plätetui. prakt isk konstruktion. Myt·-

:',.1, K 149 . 6 mm. höga ~ct lätt gang. Dubbel spin-
bokstäver. delföring. Vi1<t :a l kg. 

Pris pr sats 16 :50 Sven,kt fabrikat. Käftbrcdd 
:\1 K 146. 3 mm. höga 5 o mm. 

iffro r . Pri s pr sats S :50 P ris pr st. 3 :20 

J:? 

}i 
J 

'1 

K 505. K 658. K 659. K 660. K GGl. Kr.st. 
Skru vmejs el J\\ K 505, Skru vmej sel N,, K 660, 

ställbar fast, höger eller med 1 2 5 mm. lång orb 
vanstergång. Lackerat hand- 5 mm .bred stålklinga. Po
tal' i bekväm form. Kling- lerat träskaft. Hela länl!"· 
ans längd 13 0 mm. och den 2 2 5 mm. Pris 0 : 42 
u mm. bred. Pr st. 1:85 Skruvm ejse l N• K 661 . 

med 140 mm .lång och 
8 mm. bred mycket kral-

Skru vmej se l M K 6S8, til'[ stålklinga ... Gu lpo lera: 
med 9 5 mm. lånj:\" och 6 traskaft. Hela langden 2 G" 
mm .bred stålklinga. Pole- mm. Pns pr st. 0:60 
rat trähandtag . · He_la läng- Pry l Ns K 662, "" 
den 1 7 5 mm. Pn s 0:23 blankpolerat stål. Spetsen 

fyrkantil' med skarpa kan
ter, skaft av rödpolerat 

Skr uvme jsel N, K 659 trä, m. genomgåe nde kling
med mycket kraftil' stål' He la längden 1 7 5 mm 

· Pris pr st. 1 :20 
klinga längd 6 0 mm. 
b dd 8 H l 1-- Pr yl ;;,..; K 663, ä r 

re mm. e a ang- i likhet med K 6 6 2, me n 
den 12 0 mm. Gul polerat ej försedd med genomgå
träskaft. Pr. pr st . 0: 42 ende klinga. Pr st. 0: 70 

Br yne ;\1, K 130, s. k. T imm er manspenn 1 ;'\'!! K 45. 
Loosbryne av prima sand - Fabers f!bnk~_t. Av '>rodpo
sten. Läni.d c :a l 7 cm. lerat tra. Langd - 0 rm. 

Pris pr st o :35 Pns pr st. 0 :22 

H ålstamp N, K 667 av 
extra prima Eskilstunafabr. S icklinl! N, K 491. av 
Längd mm. 10 0 15 0 Sandviks-fabr. Extra prima 
Pr is pr st. 0 :68 1:10 sickling av härdat och po-- - · I lerat stål. Storlek 0, 8 OX 

Klörn are J\", K 5 68 av 6 2X 1 25_ mm ._ l'r. st. O :SS 
extra prima Eskilstunafabr. 
Längd mm. 1 O O 1 6 0 
Pris pr st. 0 :68 1 :10 , ··mt' ·,"··,· ·1rrrr·r:.:~ = 

Kombination svink el ;;,..; K 
289. med anslag för såväl 
9 0- som 4 5-graders vinkel 
Ans laget ställbart och för-

Järnl äs t ~, K 561, av set t med stoppsk ru v. Skiva n 
l~_ck~rat tackjärn ... Ett oum- graderad i eng. tum och 
barhgt verktyg for de soml .. 
sj~lva reparera sina skodon. n1m. Langd 2 6 cm. 
Vrkt 2, G kg. Pris 2 :60 Pris pr st. 2 :55 
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lkomakareknlv, av extra 
prima stål, Eskilstunafabr . 
[.iagd 2 1 cm. Bredd 2 
Qll . Pris pr st . O:iUI 

lll K -l38, rak. 
;I\& K ,&39, hög-erböjd. 
lll K ,&,&0, vänsterböjd. 

lllaft M. K 878, för 
1komakareknivar. Tillverkat 
n brunbetsad bok och för
tett med 2 st. ringar av 
11wing. B14nlöpta skru
,ar. Pris pr st. 1,811 

FU.llafl M K 119, av pri-
11a lövträ, med helpressad 
riag. Längd i 
cm. 8 1 o 12 
ir at. 0:10 0:111 0:lt 

HDl!l!llrnnkaft 1ll K 27, 
aY pll(!llla fernissad rödbok 
med kraftig- mässingsriDl!' 

Raspborr M K 628, är 
ett mycket praktiskt verk 
tyg vid uppt2.gnin)1' av hå.l 
och öppningar i trä av upp 
till 1 tums tjocklek. Be
står av en 2 3 cm. lång 
rund trära s p av extra hårt 
stå.!, med spetsen utbildad 
till en spiralborr i grov
lek 3, 5 mm. Med trähand
tag-. Hela längden 3 0 cm. 
Ett mycket händigt verk-
tyg. Går lättare än att 
såga. Pris pr st. Il :96 

Lockbettlar M K 869, 
av extra prima Eskilstuna. 
fabrikat. Bredd i 
tum ,,. 3/ 8 11, 
Pr st. 1:911 11:16 2:811 

Hu1111•klllpar 1ll K 870, 
av extra prima Eskilstuna
fabrikat.l/," djupa. Bredd 
i tum. t/, 3/ 8 

1/, 
2,10 

1:90 1:911 
.,. 1 

2:20 11:110 

.~. 7 
svenskt fabrikat. 3 0 cm. 
långt blad a, prima stål, Meterstockar .. 1ra p~ 

svenskt fabrik at . Med fJl
med hylsa. alt fästa på en derspärr och utan synlii• 

trästånir av behövlig längd . nitar. Be slagna ändar . Mät, 
Oumbärliir vid så gning av ten å båda sidor och frb 
grenar i fruktträdgården e. bå.da äo dar . 

dyl. arbete. P.r st . 3:811 J'll K 46. Längd 1 mtr. 
Gra.derinir verktum / mtr. 

Pri s pr st. 0 :95 

;J\i K 1154. Längd 2 m•· 
ter. Gradering- verktum/mtr . 

Pris pr st. 1 :90 

,\la K i,55, Längd 1 mtr. 
Gradering cng . tum/ mtr . 

Pri s pr st. 0 :95 

J'll K 666. Längd 2 mtr. 
Svarvjlrn Jl,l K 17, flata, Gradering- cng. tum/ mtr. 

av Bergs fabrikat. Pri s pr s t. 1 :90 
--- - -- - - -

Bredd i tum 11• 3/ 8 
Pris pr st. l1t.0 1:tll ~ 

11, 5/ 8 .,. 
1:80 1:80 1,90 

Svarvjlrn n K18, a. k. 8111111 n K 6116, u 
skölp. Bergs fabrikat. svenskt fabrikat, av smäri • 

Bredd i tum . 11, 3/ 8 lat järn, med trähandtai, 
Pris pr st. 2,tll 2:II0 passande vanlig-t I 2" blad 

1/t Il/ 8 •!, Pris pr st . 1 :65 
2,9a 21711 11,90 

Hu1111Jlrn N K19, 
li ''" 

av 11.cdtill och svartla ckerad J :, 
Bergs fabrikat, med fasade • w kanter. 

jiraring upptill. Ett extra \... 1111!1!!1!: 

atari<t och hållbart skaft 4(/f,ff>' Jlff < 
för &1:ämjärn m .m. Skal- Bredd i tum. 1/ 8 1/, Metalls.l.gbåge M K 111, 
teu längd 12 cm. utom Pris pr st . 1·:311 1 :311 ställbar för bladlä ng der UPJl 
2' mm. som är 13 cm. Stm11sax M K878 av 5/16 3/8 t/1 till 33 cm., handtag u 

svenskt fabrikat. En god l:C0 1 ,,a 1 ,80 trä. Längd c:a 50 cm. 
!lagt . kvistsax som manövreras p · 
Diam. i mm. 15. 17. medelst rep, kombinerad m. Bredd i tnm. 5/8 •!, n s p r st • 2 :3 o 
Prt1 J>r st. 0:118 0:-lll ett 3 0 cm. prima s.l.gblad, Pris pr at, 1185 1:90 METALLSAGBLAD. 

lika M K 677. Ett ut-
1 9 2 2 2 i märkt redskap för trädg-år- 7 / 8 1 11/, Samtliga. sågblad ha va fräs, 

_0_1_t_7 __ o_,_6_2 __ 0_,11_0 _ _;._d_e_n_. ___ P_ri_s...:."_r_s_t_. _7_,_11_a...:._2_,1....:.0 __ 2=.:_,,1 __ 0 ___ 2 ____ ,7:..ll ta tänder och äro härdade 

FILAR av Öbergs världsberömda fabrikat. 

C LAS UHLSON & C,o 

n 
K 631. flata, finaste buggnini, 
Kll32 , 
K 1133, medelf. 
K aa,, 
Kll38, 
K 1138, , 
K 1137, runda 
Kaas, 
K1139, 
K 11-l0, 
KH1, 

, 
g[OY 
finaste , 

medelf. 

K 11,12, , gro• 
K Il ta, ansats, finaste 
K llt-l, , 
K 11,111, balvr., 
K 11,&8, , 
K 114.7, medelf. 
K 6-lS, • grov , 
K 6,&9, dubbla vedsåg-filJ;, fina 

A · B., I N S l O N: 

Längd. 
4," 
6" 
6" 
8" 

12" 
12" 

3" 
Il" 
5" 
8" 

12" 
12" 

3" 
5" 
3" 
5" 

12" 
12" 

6" 

i tänder och rygg, med ett 
mjukare mellanparti . Före, 

Pris i två olika tandningar, 1 s 
11110 tänder pr tum är för kle, 
1196 nare järn och stål mässing 
1127 k h . '... 2 2' 1 illO oppar oc gJUtJarn. 
2:80 tänder pr tnm är för jäm-
2 :68 rör samt för hårt stål. 
1 ' 66 E . k 'il 1 :80 xtra pnma svens tJ • 

1110 verkning 12" långa, l/1" 
tf: breda. 

2:110 M K 112, med 18 tän -

~'.~ der. Pris pr st. 0:17 
1 ;80 Pris pr dus s. 1 :80 

2,111 N, K 442, ined 2 2 tän-
3:211 
2:86 der . Pris pr st . 0:17 
1 :20 Pri s pr duss. 1 :80 
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Hancls äl(a r N, K 489, av prima fabrikat med 
c:a 7 tänder pr tum. Raktandade, önskas sågarna. fi. 
lade och skränkta tillkommer Kr. 1; 5 0 pr såg. 
Bladlängd 22 tum. Pris pr st. 3:95 

Handsåg M K 488, är av extra prim a Sandviksfa. 
b1 ikat, med rak rygg. Filad och skränkt. Vitpolerad 
klinga, extra tunnslipad moL ryggen. Hellackerat orne
rat handtag av päronträ med förnicklade mässings. 
sk ruvar . Etsad fabriks- o. garantistämpel. Snedtandad. 
Bladlängd 2 4 tum. Pris pr st. 14:85 

' ~ t: ·-~~ ~ med avrundade kant«. Med 
ställskruv och trähandtag. 

Skruvtvlnlf N, K 58_8 av Prima hyveljäm !2 mm. 
lackerat .. stål_, med trahand- bredd, vilket kan sättas an
tag. Spannv)dd 15 cm. tingeo på mitteo som van 

Pn s pr st. 1 : 40 ligt eller vid ena änden vid 
byvling inuti hörn o. dyl. 
Lingd 19 cm. 

Pris pr st. 412& 

... Skruvtvinj!" __ N! K 192, av Put,hynl ;!Il K 874, a.
Jarn . med ~raskaft. . Mycket järn, ex. prima Eskilstuoa 
prakuska, latth anterhga o~b fabr. Amerikansk modtll. 
s~arka. På skruven .. som ~r Järnet ställbart i si väl 
forsedd med plattgangor ar djup som sidled. Handtagen 
en .. rot~r,mde bncka. av brunpclerat lövträ. Reff-
Spannv1dd 1 l:idundersida . Hyvelns läogd 
cmp · 2 ~9

2,. 2 O 4 ?33
5 2 • cm. järnets bredd 2 

r st. . " 4:10, · tum. Vikt 1, 1J kg. . 
Pris pr st. 111:811 

Ryl(l(sål! N, K 490, iif av extra prima Sand,·iksfa 
brikat, filad och skoiinkt. Hellackerat handtaJ? av boJ.: 
med mässingsskruvar. Vitpclerad och riktad klinl?a 
med löstagbar st!tlrygg. Etsat fabriksmärke och oum 
mer. Bladets länJ?<l 14 tum. Pri s pr st. 5:9& 

Haodeål! N• K 487, av extra prima Sandviksfabr. 
med svängd rygg, filad o. skränkt. Vitpolerad klin 
ga, extra tunnslipad mot ryggen. Hellackerat hand 
tag av bok med mässingsskruvar . Snedtandad. Blad

längd 2 ! tum . Pris pr st . 9: 5 0 

e& 

Hammare. a., bästa sven· 
ska stil. Slag och päo nog· 
grannt härdade . Med pole· 
rat skaft a• bok . 

Hammare i-1 K 37 stor. 
lek 3. Höjd 9 cm. 

Pris pr st. 1148 

Hammare i-I K 88 stor· 
lek 6. Höjd 1 ~ cm. 
Vikt '8 0 gr. Pr st. 1111& 

Kulhammare n K 39 a, 
prima stil. Eskilstunafabr ., 
slag o. kula noggranot här
dade och slipade. Si<aft av 

C.l@diii, 

Ham!ll'arskaft )\1, K 421, 
av !ernissac.1 ask, 4-kanti_gt 

fäste 3 0 X 1 G mm. Län gd 

3 6 cm. Pris or st. 0 :5:.1 

Hammarskaft av fcrniss;ni 

ask . Ovalt fä ste . 

)\1, Längd cm. Prh. 

K 422. 25 0:20 
K 423. an 0:25 
K 424 . 4 5 0:411 

rii:llii • 11'11111'11'" 

~ ask. Vikt 21 0 gram. =~ Pris pr st. 11811 

Hyveljllrn N, K 672, 

dubbld, Amerikansk modell. 

Extra prima Eskilstanaiabr 

Bredd tum. 1'/; 2 2 3/ 

Pri s pr st. 3:40 3:85 4:5 
t:fuazazJllrn . n K 11,117, ex.

1 

Kulhammare "1 K co, 
pruna Eskal~tunafabr. Fa. stor!. 00. Vikt 140 gram . 

H "äl 1 . .,., K 567 att sade samt forscdda m. Po·, p . 1 70 J P vinlf " " ' lerade skaft a, masurbjörk I ris pr st · 1 

an vändas i föreni11g m_ed och tvä mässingsrinJ?ar. Kulhammare ;\,I K 41, 
vanliga skruvtvingar. Vikt Bredd tum. ¼ 3/ 8 1/t atorl. t. Vikt 6 O O gram . 
0 ,4 kg. Pris pr st. 2:10 Pris st. 11811 11911 1111101 Pris pr at 81:llll 

/',/ 8 .,. 1 . 
11,20 11:80 1117& 

L ::: == Hyveljärn i\1, K 48 a 

Yxskaft. n 
modell. 

Kanttvina ;\, K 568, av Jll Längd cm. 
,o 
60 

adu cera t gjutgods. 
vidd 125 mm. 
d jup 7 0 mm. Vikt 
kg-. Pris or st. 

Spänn- K 4211. 
Spä~n- K 4211. 

1,4.5 K 427. 
4:95 'K 428 

60 
70 

Pris 
0178 
0:112 
1:12 
1:38 

Bergs fabrikat. Hajmärkc 

Dubbla. Finnas i föl jand 

bredd er och 

Bredd tum. 
Hyvel)lrn M K 871, Pr,·s 

enkla. Amerikaask modell. pr st · 
Extra prima Eskihauriafabr. 2 1,~ 

Bredd tum. 1•/, 2 2, 3/ e 
Pris sr 11:15 2:40 2:80 4:65 

pr iser. 

1'/, 

3:95 4:2 

6:25 
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• • Lödverktyg och Blåslampor . • • 
Elektriska lödkolvar. 

,. ...... :rstät 
Glasskärare X, K 1 4 2, 

med 6 st. ståltri.ssor som 
Lödkolv N, K 508. "Optimus" för bensin, med 

au1oma tisk rensning san ordning, själva kolvens storlek 
t 4X 14 X 6 2 mm. längd med haudtair 3 0 cm . E xtra 
prima svenskt fabrikat. Pris pr st . 10: 80 

N K '77. 
efter band kan fram \'! 1d s . 

t\ Förnicklad o .förs edd me d 
/fiytJJ.frfi ' _.J polerat trä ha ndtdj: . Lä.n~ d 
IJ;/ ~-" 11 cm. Pris pr st. 1 :38 

lfflr-"""'--s:::::Z.,Q;;;;;;,.,.~ M K 6 1 7 och K 618. -- -

I ~=11 

Lödlampa oi\2 K 509, m. 
extr<1 kraftig behållare rym. 
rnan de 0, 3 5 liter. Reglc
rinirsskruv. Vikt 6 5 0 gr. 
För ben sin. Pr st. 10:96 

- --------

Blftslampa N K 642, för 
röds prit. Speciellt lämpliir 
för vanlig a lödningsarbeten. 
Fö rsedd m. säkerhet sventil. 
Lamp a n kan även anvfuid,ts 
för ben sindrift efter ombyte 
av mun stycke. Tillverkad 
av mä ssing . Behålla ren rym~ 
we r 0, 5 liter. Pris 17:50 

Uldkolv N K 119. av 
koppar med handtair av 
trä Kolvens stor!. 1 OX 1 3 
X!5 mm. Pr st. 0:85 

Lildkolv M K 100 stor
lek 1 6X 1 9X 5 6 mm. 

Pris pr st. 1 :30 
Llldkolv M K 101, stor

lek 22X26X66 mtr 
Pris pr st. 2:35 

Lödsals M K 102, för
packad i kartonir innehål
lande 1 st. lödkolv i stor
lek 1 3X l 6X i 7 mm. En 
stång- lödtenn, en bil sal
miak, en pensel och en 
flaska lödsyra, samt full
ständij!' beskrivn ing p,\ till
vägagångssättet \ id lödning. 

Pri.; pr sats 3 :95 

Llldsats M K 103, i lik
het med .M K 101, men 
med lö<lkoll i storlek 16 
X 1n x 55 mm . och större 
flaska lödsyra och tenn. 

Pris pr sats &:60 

I Llldt6n11 Jli K 251, för 
urmakare och finmekaniker. 
Användes för sammanhåll-

Lödlampa ::\1, K 507, m. 
0, 1 4 liters ·behåll are ar 
rnä:;sing . för bensin. Lämp
liv för elektriker, målare, 
kopp arsla gare , urmakare, 
ra<lioamatörer m. fl. Leve
reras i pappkarton~ med 
nödvändiga tillbehör. Höjd I 
1 I G mm . Vikt l 6 6 gram. 

Pris pr st. 5:10 

~ 

ning- av mindre föremål vid 
lödning. Längd 11 cm. 

Pris pr st. 0 :115 

Elektr. lödkolv N, K 657, Svarvchuck J\l K 1123, 
Siemens fabrikat. Kolvens själveentrerande med 2X 3 
länr d 2 U cm. Förs edd m. backar. Diameter 2, 6 tum. 
sladd och stickkontakt. , Extra prima svenskt fa. 
S1 r0m förbrukning 5 0 watt. 1 brikat. Denna cbu ck passar 
Fo r 11 0 oller 2 2 0 volt. I icke till våra modellsvarvar 

Vid order upp!!iv volt- t K 5 9 0 till 6 9 3. 
spannin11. Pr st. 14:40 Pris pr st . 44:95 

C LAS OHLION & C,a A-B., INSTON 

Glasskarare :\, K 26 o, 
M K 61 9 av I i .. · d ELEKTRISKA indkolvar. po era c massmg. me 

patenterad svensk kvali. 6 skar av vilka • st. a ro 
tetsvara. S-miirkta. Alla fön arade muti skaftet . 
delar lätt utbytbara . Le- Pri s pr st .1: 3 5 
vereras med sladd och 
slit kkontakt . Fö , aa i 11 0, 
127 och 2:!0 volt . Vid 
urder angiv önskad volt
spånning. 

Best. Effekt LänKd 
M watt mm. Pris 

K 477 100 335 18:30 
K 617 200 360 30:50 
K 618 316 390 3&:20 
K 819 100 310 24:9& 

Reservclemrnt passande 
till ovanstående lödkolvar 
Vid order angiv önskad 
voltspänning. 

]\'!, Passar lödkolv Pris 
K 478 M K ,11 6:
K 820 M K 6 L 7 10: 
K 821 M K 6L812:
K 822 Jll K 619 13: -

Tryckoljekanna 
)\; K 453, med 
try cke för fr M u
pressning av ,,J. 
jal\ Av kra 11i!! 
plat m. pip c,~h 
mekanismen av 
mässing . P rak
tisk o. håll bar 
oljek anna. But 
tcndiam. 6 cm. 
Hoid 31 cm. 
Rymd 0, ? li 
ter 

Pr s t 2:911 

• Spiralborr med enkel spiral, bar stort spåm1tryi:1me 
och arbetar lätt i hel a sin länird . Fö rs edd rn. bo rcen 
skär. öirlan är av aducerirod s och för sedd med fö r
stärkning. Bästa E skils tuna fabri ka t. svart med blan ka 
kanter. 
M K 11. Lan!<'d '25 mm. 

, K 11, , 7 5 
, K 7. uo 
• K8. 625 

½ rums diam 
1 tums diam . 
11,'i tums diam . 
11/. twns d iam 

Pris 2:28 
3:38 
4:52 
5:115 

Spiralborr N 8. "lrvinmodell", tillverkad av PTI· 
ma svenskt •tål. De skära ett jämnt och rent bål 1 

så.väl änd- som tvärträ. Spet sa rna äro starka och , ä.l 
gängade. Borrarna helt poler ade . Finn as i fö lian cie 
storlekar och priser: 

Diam. eng . tum . 
Pris pr st. 

3/16 
1s3II 
618 

1170 

1/, 
1:311 .,. 
2:10 

Splralmetallborr .',', K 112 
. borrning i metall, järn och 

Diam mm. 0, ö 0, 8 1 
Pris pr st. 0:27 0:27 0:21 

3, 5 i 4, 6 6 
0:28 0:30 0:34 0187 
7, 6 8 8, 5 9 
0:70 0:82 l I - l 110 

13 mm 

5/16 
1:37 
7/ 8 

2:50 

3/ 8 
1:38 

1 
2:90 

l-l 16 
1:42 
ll /, 

3:95 

av extra prima kCllstå.1, fö.-
trä . 

1, 5 
0:21 
5 5 

o:'42 
9.5 

1:15 
1:90 

2 
0:22 

6 
0:50 

1 0 
1:20 

2,6 
0:2& 
6. /j 

0:57 
11 

1:35 

~ 

0:26 
7 

0:62 
1 ~ 

1:60 

35 



Borrsats Nt K 11, består 
av '..! -1 sr. polerade borrar 
med sYäng, borrarna ut
~öras av 1 0 st. pinnbor
rar, f:t st. centrumborrar, 
2 st. mejslar, l st. han-
pinnborr, l st. försiinkare 
för trä, 1 st. upprvmma1·e. 
Bästa Eskilstunafabr. Borr
svängens liingd 2 8 cm. 

Pris pr sats 13:80 

Borrsats J\", K 12, bestär 
av a lla de i sats K 11 
upptagna I.Jorrarna, mea 
utan sväng. Pr sats 8:10 

BorrsvänJ! :N, K 13, sam
ma sväng som i sa ts M 
K 1 1 men ut an borrar. 

Pris pr st. 5 :80 

Spiralborrsats N Kl, m. 
träspiralborrar ''Irvin mo
dell', med två skär och 
finpolerade. Satsen inne
håller 9 st. borrar i föl
jancle dim. 1;,, 5/ 16, 3/ 8, 
7/16, 1/1, 6/8, s/,. 7/8 och 
l tum. Svenskt fabrikat. 

Pris för komplett sats 
i etui. Kr. 18:65 

Spiralborr~ah J\ö K 2. i I 
likhet med K 1, men inne
håller 6 borrar i följande 
dim. 11,. 6/ 1 s, 318, ½, I 
5/ 8 och B/, tum . Svenskt 
fabrikat. Pris för komplett 
sats i etui. Kronor 11 :BIS 

Borrsvänj! J\", K 66 4. j 
S, cnskt fabrik at. Med mo-
dern, rund chuck. Kul- j 
lager i bröstbordet. Pole
rad. Med spärr. l O" vev- 1 
yta. Pri s pr st. 8:95 

fi 
I 

Borrsvän)! M K 444. 
Ex. prima svenskt fabrikat. 
Utbyt bara delar, helt för-
1.i ·klad, kull ager i bröstbor
det och härd ade stålkäftar. 
I 0" vevyta. 

Pri s pr ,t. 5:70 
BorrsvänJ1 N, K 445, är 

i likhet med K 414, m en 
är försedd med spärran
orclning. Pris pr st . 10:50 

36 

Borrmaskin J\\ K 94, av 
kraftig konstruktion. Skaftd 
liärtagbart och inuti plats 
för borrarna . Självcentrt:· 
rand echuck för borrar upp 
till 6 mm . Längd 3 O cm. 

Pris Il' st. 10:75 

Centrumborr M K 552, 
av extra prima stål. Eskils
tunafabr. Ställb ar från ¼" 
till 11/,". Pris pr st. 5:65 

Centrumborr M K 553. 
är i likhet med 6 5 2, men 
ställbar från 7 / 8" till 3". 

Pris pr .t. 7:35 

Etui M K 554. passande 
för borrar N, K 5 5 2 och 
K 5 5 3, tillverkat av polerat 
trä, med gångjärn och 
bakar. Pris pr st. 1 :70 

ili/MJ/" 

Hyvelbänkshakar, m. fjä-
Borrchuck M K 254, dcr, cxira prima sven,k t 

med ¼" fäste. Självcentre- fabribt. Handsmidda. 
rande. Avsedd för större J\, K 283 , längd (j tum. 
borrmaskiner då man öns- ,:rulle!, ~ 0X 18 mm 

Längd 11 cm. För borrar ;--.; K 284. län,~d , .. ; 
i<ar begagna finare borrar! . Pris pr par 3:05 

lupp till 13 mm. tum. Grovlek ~ lX ~ 1 mm. 
Pris pr st . 7:25 Pris pr par 4:75 

Vallenpass ;'\1, K 6 4 8, w 
aluminium m. 2 jw,terbar,1 
11-las. Att fastskruvas i\ rät. 

skiva. Stor!. 13 0X S 5 mm. 
Pris pr st. 4:35 

AvvDl(ninj!spass M K 411, av ek , m. genomgåend• 
sikte för avvägn ing. Försett med börnbeslag på under 
sidan. Ställbar våg- o. fast lodbl åsa. Längd 7 0 Cl1' 

Pris pr st. 8:50 

Snickarepn1s M K 412,av ek, med stä llbar våg
och fast lodblåsa, ändsikt c och skyddsj?las. Längd 4 ~ 
cm . Pris pr st . 5:45 

Vattenpass M K 290, a• oljad vitbok för såväl lod
som vågrät avvägning . 
Längd i centim eter ~ 0 60 80 

Pris pr st. 3:10 3:85 4:15 

~ {' f}T 
Hyve1bäDksbeslait ;v, K 262. !\y förbättrad modell 

&v järn med starka stå lsk ruva r. Fas1sättas lätt pi ea 
planka e. dyl. Mycke t lämplig för byggnadssnickaro. 
Består av fram- och bak sryck e jämte 3 st. bänkbll
kar och alla erforderliga träskruvar föt fastsättninir· 
en. Svenskt fabrikat. ______ Pris pr sats 9 :50 

1-4 
HyvelbllnksspinJfo1 
g än g. Spindelns 
längd 6i cm. 

~ 
M K 222. av järn med platt

l(ro vlek 3 4, mm., spindelns h~la 
Pris pr st . 11 : -SO 

Hynlblnlmplndel M K223, av järn med platt
gäng. Spindelns ll'rovlek 3 i mm., längd 3 3 cm. 

Pris pr st . 8:65 

CLAS OHLSON & C:o A-:B ., INSTON. 
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Handyxa :.".\ K 521, a, 
oxtra prima svenskt fabr. 
förstålad. Eggbredd 9 5 mm. 
Längd med skaft c:a tO 
an. Pris pr st. lhtlS 

Slipmaskin 

Campin!(yxa M K· 520,, 
med eggskydd av läder och 
'örsedd _med tryckknapp. Slipmaskin M 1( 624 "GEBE" är konstruerad för 
F:xtr:t pnma svenskt fabr. att kunna fylla de högsta ansprå.k på. praktisk am·änd
Eggbredd 7 0 =·, hela barhet och fullgoda arbetsresultat. Kå.p~ns L'ingd inkl. 
t:i.ngd~n 3 5 . cm. E~ yxa vridbart skydd, 16 cm., höjd 9 cm.. bredd 9 cm. 
\,är fmnas tillhands 1 .ar- Asea-motor LA 1 serielindad, i 5 w,•t. Hastighet 
je b1Jkoffer/. 3 2 0 0 varv pr minut. Spännin~ l l 0- l 2 7 och 2 2 0-

Pns pr st. t:115 2 40 volt för lik- och växelström. Slipskivans diam. 

Slidknivar, av Mora väl
kända fabrilcat, skaft av 
polerad masurbiörk och för
eicldade beslag, pressade 
1lidor. 

"JI& 
IC 11411. 
K 72. 
K 73. 
K ?t. 
K 7!1. 

Längd cm. 
I 3 
16 
I 8 
20 
22 

Pris 
1:15 
1:30 
1:50 
1:65 
1:90 

Tlljknlvar, av Mora väl
kända fabrikat . Knivarna 
lro tillverkade med inlagt 
atål av högsta kvalite. Med 
mahognyfärgade björkskaft 
besla)? och blad blank-
11ipade. 

l'A Längd cm. 
16 

7 5 =- Tjocklek 6 =· På. axeln kan placeras en 
slipskiva intill en tjocklek av 1 6 mm. Axelns diam. 
9, 4 mm. Inklusive 1 st. slipskiva HSA 100 N 2 3, 
tjocklek 'I•" och 1, 5 meter gummikabel med stick
kontakt samt 2 skiftnycklar. Pris pr st. kr. 116:80 

VID ORDER, uppl(iv önskad sp!lnninJ!I 
Sliptrissor, utbytbara för "Cebe"-slipmaskin. 

Ne K 625. Lumptrissa Diam. 7,5 cm. Pris :1:85 
M K 626. Borsttrissa. Diam . 7, 5 cm. Pris ' 3 :18 
M K 627. Polenrissa av filt. Diam. 7, 5 cm. 

Pris 1 :-&3 
J\\ K 628. Polertrissa av bomullsgarn. Diam. 7. 5 

cm. Pris :3 :85 
M K 629. Stå.lkratstrissa. Diam. 7, 5 cm. 

Pris 3:70 
N• K645. Slipskiva storlek GX75 mm. Pris 2:85 
N2 K 646. Slipskiva storlek 15X7 5 mm. Pris 3:48 

\,==== .. , 
Kofot M K 677 tillverkad av Sandviks 

M O 9 0. Nyttigt och bra verktyg för villaägare, 
kare, affärer, montörer m. fl. Längd ~ 6 cm. 

Pris pr st. 

stå.I 
sm..:-

ll:66 

~ 78. 
K 77. 
K 78. 
K 711. 

~o 
22 
~7 

Pris 
0:65 
0:80 
0:88 
1:28 

Jaktdolk. amerikansk mo
dell, med blad av järn
beslaget stål, skaft av ma

Slldknlvar. Samma sorts surbjörk och besla)? av fint 
knivar som K 7 6 - K 7 9, förnicklad mässing. Slidan 
men mecl pressade slidor. av starkt läder, slejf me~ 

J\1 Längd cm. Pris tryckknapp som fasthåller 
K ll47. 13 0:88 kniven. Gedij?et Morafabr. Mora-sportknivar, av C 

Jaktdolk ;\t K 281, 
smidd av järnbeslaget stå.I, 
skaft av polerad björk, 
Slidan av blankpolerad alu, 
111inium, sleif m. tryckknapp 
för fasthållande av kniven. 
Extra prima Mora~fabrikat. 
Längd 24 cm. Pr st. 5:80 

Fickkniv X, K 84. med 
beuskaft och beslaj? av ny
sih er, försedd med 2 po
lcrade l~lad och korkskruv. 
Lilng-<l tl cm. 

Pris pr st. 2:95 

Fickkniv J\1l K 85. Es
kilstunafabrikat med svart 
hurnskaft och nysilver
beslag-, 2 polerade blad 
orh korkskruv. Längd !l 
nn. Pris pr st. 2 :10 

Fickkniv ;v. K 644, med 
ett blad och korkskruv av 
rostfritt stål. Skaft av horn
färgad celluloid. Län;(d 8 t 

Pris pr st. 1 :35 

K 80. 16 0:96 M K 24. Längd 15, 5 cm. 
K 81. 2 0 1 :20 Pris pr st. 3 :30 

Anderssons i Mora världs- Köksknivar. av rostf1i1t 

K 82. 22 1:321 M K 25. Längd 20 cm. 
K 83. 2 7 1 : 9 6 Pris pr st. 3: 80 

Sportkniv N, K 527, m. 
blad av rostfritt stål. Skaft 
av fernissad masurbjörk. 
Slida av läder m. förnick
lade beslag. Knivens längd 
1, cm. Mora-fabrikat. 

Pris pr st. 2:45 

Sportkniv M K 528 . m. 
blad av ro;tfdtt stil, skaft 
av fernissad masurbjörk. 
Slida av läder. Knivens 
längd 2 0 cm. Mora-fabr. 

Pris pr st. 2 :90 

CLI\ S OHLSON & C:o A-B., INSTON. 

.. . stål med skaft av ferni:.· 
beromda fabr. Fmpolerade sad ma~ogny och besla ~ 
klingor med genomiråendc av nysilver. Extra prima 
ten nickelholkar och pole- knivar av Mora-fa_brikat. 

' ... . M U 617. Langd 21 
rade bJorkskaft. Sl1cloma cm. Pris pr st. 2 :1 O 
av tjockt läder i lappmodell ;}.; U 618. Längd 3 l 
med renskinn ocb kulörta cm. Pris pr st. 3: -

garneringar. Utomordentligt 

trevliga knivar av hogsta ~ 1/, , 
kvalite. 

M Knivlångd cm. Pris 
K 570. 1 i, 5 3:16 Läderk!liv J\i . K 556, 

K 571 I 8 5 3 
.. 
75 

extra pruua Esktlstunafabr. 
• , Längd 1 8'/. cm. Polerat 

K 572. 21 4:40 träskaft. Pris pr st. 1 :75 



Handsäl! ;\\ K 215. av 
pruna fabrikat. Handtag av 
polerad bok. blad av yp
persta stå l. Längd med 
handtai, 3 4 cm. 

Pri s pr st. 2: 80 

. -0 
Vrockborr M M 21, av 

stål, med gängad spets. 
~rycket praktisk borr vid 
alla borrningar i trä . Grov
lek 6 mm. Pr St. 0:45 

TRADSPIK, slät fyrkant:I(. 
Längd Grovl. Pri s pr 

.\i mm. mm. lOIJOst. 
MlS0. 69/100:22 
M181. 12 9/10 0:22 
M184. 1 8 1 0:42 
DYCKERT. rund trådspik, 
med små huvuden. 

Längd Grov I. Pris pr 
X, mm. mm, lOOOst. 

M 188. 12 9/ 10 0:22 
M 190. 18 U/10 0:35 
M 19:1. 25 1 0:52 

Silverstål. 
SANDVIKS 20. 

.-\nvändes vid tillverkning 
av diverse finmekaniska de
taljer. sås om axlar, tappar, 
skru var och andra småde
lar. Levereras i 6 0 cm. 
längder. Kan på extra be
s ta ilning- lev. i läng-der upp 
till 2 meter. 

Dirnen-
,~ sionmm. 

N 183. 1 
N 184. 2 
N 185. 3 
N 186. ¼ 
N 187. 5 
N 188. 6 
N 189. 8 
N 190. 10 

Pr. pr längd 
60cm . 
0:15 
0:20 
0: ·25 
0:35 
0:45 
0:60 
0:80 
1:50 

Kalkerpapper. 
Kalkerpapper M JI\ 52, 

blått. för kopiering av löv
s:\gsmönster, monogram rn. 
m. i ark storlek 4.0 X50 
cm. Pris pr ark O :25 

Träbets. 
Träbets M M 134, lös

ligt 1 såvä l sprit som Yatten 
säljes i på sar innehålLrnde 
färi, för c :a 1/, liter trä
bets. Bruksanvisni!ig med
följer varje påse. Finn es 
1 följande färger: Valnöts. 
brun, mahogn vbrun , silver
grå, marinbl å, gul, orange, 
röd och svart. 

Pris pr nåse O :35 

,8 

Uvsl11bAl(e M M 1 av 
slipat järn med polerat 
trä.handtag. För 13 cm. 
blad. Bågens längd 3 0 cm. 

Pris pr st. 0:90 

Lövsågningssats 
L6vsA11nin1111at1 M M 558 
bestående av en 3 0 cm. 
båge med blad, skruv-
cvini, med bord, träklubba 
och pryl samt mönsterblad. 
Allt upp satt på karta i stor
lek 3 8x 2 7 cm. 

Pris pr sats 2: 811 

Trlsniderl)ftrn J'A Jll 39. 
av pnma stål, extra fin 
kvalite. Med åttkantigt skaft 
av lövträ. Längd med skaf
tet 1 9 cm. Träsnideri är 
minst lika intressant o. trev .. 
ligt som lövsåg-ninir. Sat
sen består av 6 st. olika 
järn med skaft. 

Pris pr sats 9:811 

Trlplaat M M 569 är 
formbar, vattenfast o. klist
rande för reparationer av 
all slag, träinredning, så
som utfyllning av sprickor, 
fogar, kvisthål etc. i bord, 
stolar, golv, dörrar m. m. 
I bleckburkar inneh. c:~ 
lOOgr, Pris prburk 1:011 

Kallim. 
Kallim M M 59 är i 

pulverform och upplöses i 
kallt vatten och blir alla 
limningar bållfastare än 
efter den gamla lirnmeto 
den. Pr. I O O gram 0:711 
Pris pr 1/1 kg. burk 3: 40 

Smärgelpapper. 
Smllrl(elpapper M M 537, 

i stor I. 2 2X 3 0 cm. Finnes 
i gro, •lekarna 0/ 0, 0, 1, 
2, 3 och 4. 

Pris pr ark 0:1(1 
Pris pr 10 ark 0:85 

Sand papper. 
Sandpapper M M 60. i 

storlek 2 4X 3 0 cm. Finnes 
i gro vlekar 0, 1, 2, 3 
och 4. Pris pr ark 0:10 

Pris pr 10 ark 0:85 

verktyg lör millare ~ 
Adrinl(spcnsel J\~ K 365. 

s. k. idrag-are. i bleckhyhor. 
Tjocklek 2 mm., av extra 
prima vit bor!:it. Vulkd

niserade. 
Bredd tum. Pr st. 0:90 

Sllmskskino M K 383, Bredd 2 tum. Pr st. 1 :25 
extra prima. Användes vid -------- 
målning, putsning m . m. Le-
vereras i följande storlekar 

och priser: ~.-·. . 
Storlek cm. Pris pr st. . _ > 

29X31 2:711 
36X38 4:211 
4:iXH 8:911 
62X55 9:811 Hårmoddlare ,M K366, 

Sllmskskinn M K 1130, ; bleckhylsor med vita tra. 
av kaninskinnn. skaft. Extra fin kvali:~. 

Pris pr skinn 2:70 Vulkaniserade. 
-- - ---- ---- Bredd 1 tum . Pr st. 0:65 

Bredd I½ tum. Prst. 0:80 
Bredd 2 tum. Pr st. 1:10 

Spacklar M K 381, av 
prima björk. St J X K 377 I mm 6 0 8 0 1 0 0 1 9 0 upp are " • · · or 
p · 0 ,07 0·l0 O·l!I O•lll lasenng. Av hus ex_. pn 

r. ' · • • ma borst, beckade 1 tun
na glesa knippen. Borstens 
längd o 5 mm. Stor I. 2 0 0 

~'j°'" X4.l mm.Pris pr st. 4:20 

Mllarpenslar M K 150. 
(anstrykningspenslar) av ren 
borst, kraftig-t lindade och 
försedda med järnringar. 
Penslarna föras i följande 
storlek ar och priser: 
Diam. mm. Fabr. M Pr st. 

20 2 0:80 
25 • 1:30 
36 8 2:111 
H 12 3:20 
60 14 4:10 
66 18 8:40 

Plafondpensel N• K 352, 
av pTima grå borst. med 
ljus krans. Storlek 7 0 X 
1 7 0 mm., borstens längd 
c :a 7 0 mm. För stryknioi:r 

Mälarp~nslar M K 151, av Jimfärg m. m . 
(anstrykmngspeoslar) av ex- Pri s pr st . 3 :25 
tra fin kvalite. ren svart ----------
borst garanteras . Penslarna 
föras i följande storlekar. 
Diam. mm. Fabr . 1" Pr st. 

H 12 4:110 
5 0 1 • 11:40 
60 18 10:40 
66 20 12:50 

~ 
~ 

Adrinl(smoddlare J\2 K 
382. i bleckhylsa, extra 
Lunna. Av extra prima Yit 
borst. Vulkaniserade. 
Bredd 2 tum. Pr st. 0 :85 
Bredd 2½ tum . Pr st. 1 :05 
Bredd 3 tum. Pr st. 1: 40 

Fl!rdrivare _N, K 364, i Moddiare .N", K 457, 
bleckhylsor, !]ocklck 6 mm. extra tjocka, av extra fin 
av extra pnma vit borst. bl ekt borst Tjo cklek 7 
För oljefärgsfördrivning. mm. · 
Bredd 2 tum. Pr st. 2:15 Bredd 21;. tum. Pr st. 1 :30 
Bredd 3 tum. Pr st. 3:85 Bredd 3 tum. Pr st.1:65 

C L A S O H L S O )l & C :o A . B.. I N !:> • u A 



Ytstryknin11spensel a\2 K 
476, Ett nytt _ mycket 
praktiskt verktyg vid ~tryk. 
nioir av stora ytor. Tjänst
gör både som anstrykare 
och moddla rc . Med extra 
J ·ma svart borst i tre 
,ader. Vu lkani serad. Hus
kvarna patent. Borstens lgd. 
G 5 cm., bredd 12, 5 cm. 
o~b tjock lek 3 cm., med 
bokskaft och plåtkant. 

Pri, pr st. 9 :50 
Förd rivare X, K 351, 

,w ex. prima äkta gräv· 
svinshår indragna i ben
platt or m. rödpolerade trä
,kaft. Bredd 21/, tum . 

Pris pr st. 7:20 

SUpre11:el JI.\ M 83411, 
svenskt fabrikat, med för , 
ni cklad platta. Diam. , 5 
mm. Med vit knopp. Ho
la längden 8 0 mm. 

Pris pr st. 011111 

SklipreJZel JI,\ M 9711, 
med fjäd rande kolv av mäs
sing . Låset fästes på inner
sidan av dörren. Slutbleck 
medföljer. Passar för dör
rar opp till 1-tu ms tjock
lek . Lhet, storlek t OX, Il 
mm. Pris pr st. 01811 

K U L LAGER. ~v clot 
världsberömda märket SKF. 
Precisionsutförande i allra 
högsta kvalite. 

Enradil(a RADI AL
KULLAGER, tätt lyp. 

M 
K 581. 
K582. 
K 583. 

Inre diam. 
8 

10 
l 2 

Yt1re diam. 
22 
30 
32 

Bredd mm. 
7 
9 

I 0 

Pri s 
4:50 
5:60 
5:60 

Enkelverkand e AXIAL-KULLAGER. Extra lätt typ, 
normaliserade. Ena ringens inre diam. är O. 2 mm. 
större än den i tabellen angiv na inre diametern. 

M Inre diam. Yllre diam. Bredd mm. Pri s 
K 586. 12 2 G 9 4:20 
K 586. 16 28 9 4:20 
K 587. 2 o 3 5 lo 4:60 
K588. 25 42 ll 5:10 

Skruv J\i M 156, "' 
fönnässingat järn. För be
slag. 
Längd i mm. 8 10 

MIia Mul. "4110. IMll l. 

Skrlnlb J\l M 1140, •• Milbelbeir,lal[, as mässlll,:, 
svenskt fabrikat, tillverkat irråoxiderade m. avsliptling. 

Jlris pr duss. 0:15 8:18 
Pris pr gross l :65 1: 70 

Skruv X, M 157, för. 
kopp.-ad. För möbelbeslag 
Längd i mm. 8 10 
Pris pr duss. 0:22 0:23 
Pri s pr gross 1 :90 1 :95 

av järn. Med nyckel .Stor- l',I, Längd mm. Pris pr st. 
lek 38X17 mm . Mllll. 34 011111 

Pris pr ,t . 0119M117, 82 0181 
Pris pr dUSll. 0:1111 M 118. 66 011111 

suptb J\l M 3<&C, M 11u. se 011111 
av j:irn. Med nyckel. Stor - M 190. • 9 01119 
le~ 73Xt0 mm. M191. 98 0:111 

Pris pr st. 0151 - ------ -
G~najDrn. av pilt, tox 

skrin, sparbössor m. m. 
SlaJZtllJare M K 259, N, M 641. Stor I. 13X 1 2 

(ör upp till 10 0 0 0 varv. mm. Pris pr dUSll. 0131 
lföger- och vänsterg äng. l\\ M SC9, Storl. 18Xl 2 
~nkel nollinställning. Hel! mm. Pris pr dusa. 01911 
svartlac kera.d. Levereras IJ------- ---
elegant etw. Pr st. 15:86 

M97. M76. M 77. 

Hakar av 
jas i duss. 
är 2 - sidig. 

mässing-. 
par. N2 

Säl -
77 

M 4n. M 491. 

Möbelknopp l\~ M 492, 
av svar tem aljerat lärn. I 
fyrkantig form. Med trä
skruv. 
Stor !. mm. 
Pris pr st. 

30 
0:30 0:36 

Milbelbnla1 a, mässing, 
förkopprade och oxiderade. 

Tr_yckk.oappar. för P,..· n LänJZd mm . Pris prst. 
s~anmga r m. m. med ' M 1111 a 6 01CO 
st. förnickla.~e stålkulor som M 1119: 811 014110 
med en fJader b:Uler ol- M 153 81 011111 
j~ttern a. Tjlh_erk ade av för- M uic'. 8 t 01911 
mcklad 111.assmg MlSII, 94 01118 
M u 11,1. mod 1 I mm. M 1 1111 611 o,99 
oljetthål, försadd m. tryck , ___ • ____ _ 
knapp. Prl1 pr 1t. 01411! 

I 
N6J 

MJO ~'li:::,ii=::~ 
Mllbelbc1la11, a• lmppar

Mllbelbe1181, n polerad oxiderad mäsaiag . 
Nyckelskylt M M 538. mässing . M LänJZd mm. Pris prat . 

r·· b "' k · M Llagdmm. Prlsprst . M 103. 811 111111 
or spar ossor, s rm m. m. Mll 7 . 71 Oi41111 MlOC, 70 11111 

Stor lek 28X17 mm . Med Mll8, 71 01CII MlOII, 9:l 1198 
raka kanter, ej ornamente- M 1111. 81 0139 M 1011. SIi 011111 

M 10. 811 01,, M J;07. s11 011111 
rad som bilden. JI,\ M 381 , ilr i likhet Pallande 1krur till mllbel-

Pris pr duss . 0:10 med JI,\ M 117. mea utaa bealagen, H Yidstäeado 
Pris pr gross 0:80 nyckelhål. Pr st. 0188 JI,\ M 1116 -M 167. 

,._ ~ ,_, ri L :, (J r,, 6. C ,o A - B . I N S l O N. 

Jl,1, Längd mm. Pr cluss. par 
0:25 
0:90 

M 97. i 
M 77. 22 

?1?11 .. ,. .... ...... .... .. .. 
Skruvöj!lor M M 79 av 

mässing, med trägäng-ar . 
Längd 22 mm. 

Pri s pr duss. 0 :28 

Tavelkrokar X, M 320, 
av förroässingat järn, med 
nålar av stå l, i askar om 
10 stycken. 

Storlek ;v. 
0 
1 
2 

Nålar M 
ovanstående 

Pris 

Pris pr ask 
0:22 
0:28 
0:35 

M 496. pas sar 
tavelkrokar. 
pr duss. 0 :1 Il 

89 



~~&!~1:~~. 8 ~(tj) Pri s pr duss. 0:18 

I 
avKof:

9
r~!~:Stl!~ Nr/

5t.', 
. TMu1101hlu . . med v~lka- bokhyllor m. m. Duss. 0:35 

~tserad_ gummmng. Lamp- Hylsor J\, M 160, av 
hga for t~e och barbord förmässingat järn. 
samt se!"'enngsva~ar m. m. Pris pr duss. o :1 o 

H1uldiam. H1ulbr. Pris 

K'stbeslal(, av handsmitt Onrllunre JII M 
jä,n 1 koustsmide, välgjort Storlek 3 8 cm. 
,rbe te, kraftiga och stabila I Pris pr st. 
beslag. Fram1tolpar J\l M 

Handla!! M M 552. Storlek 27, li cm. 
Storlek 2 OX 1 0, 5 cm. Pris pr at. 

Ni mm. mm. pr st. 
M 5511, ,o 1 01110 
M 580. 1>0 s 1105 
M 581. 66 18 11811 

1111a. M 59:,i, 80 11 1145 

01711 
558. 

o , 8 8 IJP'I:lZ ., .., ··.,:·.-: Pris pr st. 2:40 
Hörnplätar ;:-.,1, M 553. Kl1tbe1lag1ata Ni M 570. 

Storlek 8X8 cm. Pr. 0:28 
Nyckelskylt N, M 554. 

Storlek 5X 6 cm. 
Pris pr st. 0:28 

innehållande alla 1rforder- Slol(haliar Ni K 11811 •• 
liga beslal! till 111 kista 1>runa svenskt fabrikat. 
en.I. illustrationen. Längd 8 tum. Pris pr sats 

Pris pr sats 8:711 (¼ par), kronar 1188 

Snllppe N M 535 pas
sande för skåpdör rar, min. 
dre skafferi, garderob- o. 
möbeldörrar ro. m. som ir
ke behöver läsas m. nyckel 

Pri s pr st . 0 :28 

T ft Ä S K ft U V 01:IS I. aadanståeada aavisoilliiar -.Id \ 
rekv1sinoa u I K R UV, 

OBSI Vid order l 1kru• torde b11tälhw1g1• och grovleksnommar umt ha
ndform oppgi-.u och om do u:all vara förnicklad eller ofönsicldad. Du 
fllrlllicklade mä1siogs1knsvea kostar • llvt tabelloru med ett tilläH •• 1 2 
lire pr doH. och kr. 1,115 pr 11ro11. Vid bHtällnillv aairivu t. ex. ( 1 l[rGIII 
akrov kf. förnicklad Ni Il 388/15. Prl1 ,,ta.\ Vid ordor A ea iiroH 1kru v 
•• umma storlek och aummer lämaaa 2 li'Jlo rabatt pl duasillpriset. Obal Alla 
NdanatåeAd• prisor iro pr doH, 

Fotomaterial 

Trlskruv .-. föraicklad eller oföraicklad Jlrnl!IDl!ad ikrH, .,. f6raicklad eller 
oförnicklad mäasillg, med kullriitt (kl 

missinit, mod flata huvud. eller kullrigt förlällkt (kl' hu-.ud. 
!;Je- _Lä.Bild Wbithvorth1 gängnillit. 

•tällJI. I Ug. Gr~l. a ,r 1 B 15 Be- Läa.gd Grovlek air 1. 2 
air. tum;, Gr.,mm. 1,St 1,67 S,14 ,tällJI. ianii Grovl.il!IV 1/8"' 8114" 

M 1180 1/& P.r duu 0118 1118 111111 air tum tem 
M 881 S/8" t1IUI 01115 0180 M a,a 1/2" E,

0

du1S 
M as:.i 1/2" 1111 0,1111 01ao M a,e 1.. · 
M aaa Si'" - 01ao 01se M 847 l1/: ,, 
Mas, 1" , • 01811 0:C:.11 1 

1110 01co 
111, 01811 
111511 0111 

Trl1kra, a-. iiira med flata huvud. 
M 818 11," Br duH 11011 0:011 01011 Mässingsmutter. 
M 818 8/8" 1101 0:011 01011 
M 817 1/2" 1101 0,0D 0 1011 Ml11ln1!1mutter, pasunde till 1kru• » 
M 8111 81'" - 1110 0:11 Il 8'6, M 8'6 och M 8'7. 

M Sll l" lilO OiU Ni M SIil 1/8" Oförakklad ~1~111 

M 8112 S/UI" , 81C7 
M 358 11'" , 01711 
M S5C l/8" Fönlicklad 0111 

, M H8 8/ 111 0110 
, M SIIG 1/i" 1110 

Trlura1' .-. förnicklad •11 .. r oföraicldad Mutterbrickor •• musmii. 
IDUsmJt: med kollril(t (kl •ll1r lalllriirt ir dou. Pr vron 
föraäokt (kO huvud. M 8117 1/8 " lila 0111 

Be- Län17d M 881 S/ 15" 1118 11 -
1tällJI. i ug. Gro-.1.a:r 1 3 li M Sll9 1/i" 0ill 1ill0 11:r. tum. Gr.imm. 1,St 11,,1 S,ll _______________ _ 

Kamera Voi!l'tländer "B11 
sa", för rullfilm 6 X 9 cm 
iir den mest fulläudad• 
kamera som hittills 111 
kommit i detta prisläg1. 
Avtryckaren är placera.Il 
under bottenbrädan nrfll1 
avtryckarslan,z är obcbö• 
liit. M~d läderbälg. 

Jll J 40, med Voigtar Au 
stil(lllat 1 : 6, 8, bränn-.idd 
1 Ol/1 cm. i Prontoslutau 
med inbn,zd automatia , 
utlösare, reglerbar frla 
1/ 2 IS -1/ l 2 5 sekund S&IDI 

tid. Med ramsökare. 
Pris 1181-

M 881 1/&" lir duu. 1:111 0llUI 0180 
M 887 3/8'' 1118 O:ll8 018:.I ~- J 41, med Voigtar AA• 
1K 888 1/ 2" e1111 01:.118 0132 ~..,.~ stil(lllat l: i, !i, brännvid• 
M 8311 8/ ,.. 1182 0:40 _ _ . 11 cm. i P.ronloslutare m 
M 840 l" 0187 O:H 

I 
lnrtoxlderad trukro• av maum11, mod inbyitgd automatisk utlösa 

lata huvud. re reglerbar frän l - til, 
Trl1kruY •• jära, med kullrigt (k\ N, M 8411 med g mm. hovoddiameter. 1/150 sekund samt tid 

eller lcullrii't fönäalct (kil huvud. Medelst ett avmasknin ga 
M 8:.111 1/ , .. .Br duu. 11011 01011 0108 Längd i mm. 115 2 • 80 bleck kan man tal!a bild11 
M 8a2 8/8'' e10II 01011 01011 Pris pr duso 1130 1185 0180 i två olika format, H 

I 
M sas 1/2" 1101 01011 0109 u M • 50 d , 8 b dd' tingen 16 bilder ,I/, X' 
M 824 SJ•" 0110 0111 ~._ " m• ' mm. u-.u iam. eller också 8 bilder 6)(~ 
M aa5 l" 1111 01111 Längd 10 mm. Prb pr doss. Oil3 cm. Med ram och brilju1 
M 828 1¼" 01111 0:15 Länirli 111 mm. Prl1 pr duss. 01118 sökare. Pris 1881-
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Kamc ralodarl ;'\1, J 15 4, 
,v pcgamoid. med dragked-

passar rullfilmskameror ':x (I cm. Ett mycket prak-
1iskt och bra skydd för ka
nier ,in . Pris pr st. 2:25 

fickstativ M J 19. myc
ket praktiskt och bekvärrf 
att medföra, kan fastskru
vas vid stolar, bord, cyklar, 
trädgrenar, s~idstava~. etc. 
i,:ediget kraftigt utforande 
av aluminium . polerat samt· 
försett med kulled. 

Pris pr st. 10: -

Rullfilm N, J •17, "Agfa 
Isochrom ''. Liuskänslighe:r 
L 8/ 1 0 Din. 8 exponcrinl!

ar pr rulle, 
Antal exponeringar, 

4X6,o 6X9 6.öXll 
1 :75 1 :75 2:15 

Plåtar. 
PI/liar M J 37. ".~gfa 

lsorapid". Ljuskänslighet 
l 6/1 0 Din. Stor\. nx 12 

cm, Pris pr duss. 5 :60 
Plåtar Ne J 36. "Merkur" 

ortokromatiska, liusgårds
fria, finkorniJ!a. 

Storlek cm. Pr duss. 
G,5X9 3:10 
9X12 5:05 

l 0Xl 5 6:95 

Kemikalier. 
Flxersalt M J 35. "Ag

fa" i bleckburkar a 100 
g'ram. För en liter bad. 

Pris pr burk 0: 70 
Hydrokino11 M J 76. ''A l!
fa ' 1 kemiskt ren i burkar 
• 2 5 gram. Pr burk 1 :35 

Frarnkallninf! N• J 33. 

PramkallniDl!SSkll J\l J 28 
av bakelit. Detta material 
bar många gånger större 
brä ckmotstånd an glas och 
skadas ej av syror . 

Storlek cm. 
7X10 

1 01/, X 1 61/1 
1 81/1 X 2 f.1/1 

Pris 
1:05 
21015 
151f0 

Memur Jll J 38. Mätglas 
graderat 1 gram . Rymmer 
100 gram. 

Pris pr st . 2:85 ----
Papper. 

Jll J 11 7. Al!fa-Lupex, 
Extra Hart, hårt arbetande 
för tunna och kraftlösa ne-
11:ativ. 

J\\ J 118. Hart för mjuka 
ne~ativ, utan nämnvärda 
kontraster. 

M J 1111. Normal, något 
mjukare än Hart för nor
maia ne~tiv . 

;>,i Jl20. Wei cb, mjuk.t 
arbetande för kraftiga nega
tiv. Pris pr 1 0 0 blad i 
storlek 6, ö X 9 cm. 

kronor 4:80 

Fotohörn. 
Potob!lrn 111 J 1115, Ge, 

nomskinliga böra som läm
D.ar hela bilden synlig. De 
äro försedda med speciellt 
väl bäftande klister . Pris 
pr paket om 12 0 st. 0:78 

Fotopennor J\l J 1115, 
"Stabila" för textning och 
iaramninu av fotografier i 
album. Finnea i vit, och 
s1lverfär11:. Längd 1 7 cm. 

Pris pr st . 01fl5 

"Agfa", Rodina l, en mycket 
starkt konnccntrerad fram~ 
kallningslösning, utspädes m. 
I 5 till 4 0 delar vatten, 
beroende på exponeringsti- Kli1ter J\,I S 88 i 1 2 
den. l origin.- fla skor inneh. cm. lång tub. För foto-
0, 1 lit. Pris pr flaska 2:05 11Tafer, kontor och privat. 

Metol N, J 75, "Agfa" i Världspatenterad penseltub. 
burkar a 2 5 gram. Praktisk, renlil! och eko-

Pris pr burk 2:75 nomisk. P.r. pr tub 0170 

-LAS OIJLSON & C:o A-B., INSTON . 

Kilramar X• E 16, för 
uppspännii1J! av duk till 
oljemålning, kompletta m!'d 
kilar. Utan duk. 

Blixtpatron ;/\i J87, i Storl.cm. 33X22 4.! X ~, 
11:lasrör. Utveckla högst Pris pr st. 0:80 0 : 82 
obetydlig rök. Obegränsad 46X 3 3 6 2X 45 8 öX ö 0 
hållbarhet . Bruksanvisnin~ 0 : 85 1: - 1 :30 
medföljer. 
Storlek ;>,i 1. Pr st. 0 ·315 Fr. Terp entin ;\, E 22. 

Pri« pr 1 o st . 3;015 i flaskor innehållande :1 O 
Storlek: Jll 2. Pr st. 0:45 vam. Pris pr flaska O :Gb 

Pris pr 1 0 st. 3 :115 

Studicoljelärf!cr ;>,.; E 28. 
av bästa tabrikat i tuber 
storlek 71/,Xl½ cm. Fin
nas i föl jandc färger: 

Pris pr tub 0:50 

VITA. 
1. Kremservitt. 
?. Zil)kvitt. 

Amatllralbum för uppklist · 
ring av bilder . Pärmar a, 
konstnärligt dekorerad lä- Jll 
derkarton11:. Med ailkesnodd 
och tofs. 

OULA. 

3. Kromgult, ljna. 
i. Kromgult, oraaire. 
6. Ljusocker, 

Alltal 
sidor. 

J100. H. 
Jl01. 2' 

storlek Pris 
27X20 11150 
83X2' 1170 

Palett Jll E 12, av björk
faner, för oljemilning. ova1 
modell. Storlek 1 6, 6X 2 4 
cm. Pris pr st. 0: 70 

MALARDUK, 

6. Tcrra di Sieua. 
obränd. 

:! 2. Kadmium, ljus. 
2 3, Kadmium. mörk . 

R0DA. 

Nt 7. Cinnober-imit. 
8. Krapplaclr-imit. 
9. Engelskt rött. 

• 1 o. Carmin-imit. 

BLA. 

.'\\ I ~- Koboltblått, 
• l {. U ltramarin, m15rå. 
• t •. Pariserblå. 

BRUNA. 

1'l 1 1. T crra di sieua, bt, 
• 12 . Umbra. 
• 2 1. Van Dyck brllJII, 
• 2 5. Mörkocker. 

GR ON A, 
MAlarduk J\l E 58 i 

halvlinnekvaliti. Bredd 7 e J,l 1 6. Smaragdgrönt. 
cm. Pris pr mtr 8:31! J\l 16. Täckgrönt. 

PANN AER. 
Pannler. för oljemålning, 

tillverkade av ! mm. bård 
masonite. Användes numera 
allmänt av såväl amatörer 
som konstnärer. 

• 1 7. Zinkgrönt, mörk . 
• 1 8. Zinkgrönt, ljus . 

SVARTA, 
;\I 1 9, Bensvart. 

, 2 0. Elfenbenssvart. 

Z INKVITT. 
Zinkvitt N, E 20 , ex. 

l'll E 180, opreparerad,. stor tub, storlek 1 5 X il' 
Stor!. cm. I 9X 2 3 2 3X 3 0 p · t b 2 
Pris pr st. 0:20 0•28 cm, ns pr u :-
S0X i0 ,ox50 ,sxso MUSSINI OLJEFÄRGER, 
01C2 0:70 0:110 Ett restparti av följande 

sorter: 
J\,I E 181, preparerade N, E 9.-1. Kremservitt. 

något sugande, vita. Tub storlek 6 1 :60t 
Stor! . cm. l 9X 2 3 2 3X 3 0 - 2. Zint..-vitt. 
Pris pr st. 0:C0 0:fl5 Tubstorl, l 0. 4:45> 
30X40 (0X50 (8X60 -9. Eng. rött, ljus. 
0:80 1,,0 1:80 Tub storlek 6. 1:25 , 

' l 



MAlarskrin M E 10, för oljemå! Ring, tillverkat av 
björkfaner be tsat i valnöt och fern issat, med läder
handtag . Storlek 31X l 8, 5X 4, 5 cm. Med palett. E t t 
stabilt oc h rymligt skrin . Innehåller icke pens lar , 
färg tube r elle r andra tillbe hör. Pri s pr st . 7:85 

Hlrpensl ar lli E :us. fö r 
il ,·ar ellmåln iug , pri ma, runa 
da, nick el hylsor, spcts iJi?'a1 

Ak va rellfärg er N, E 41. träska ft. Finn as i följand e 
Lul"ondfärgcr i 3 cm . stora s tor lekar o. pri ser : Storl. 
kakor. Fin nas i följan de Nt l 3 ~ 6 
färr:er: .1\1, 1. Krom'(Ult. 2. ~- 0:111 0:a0 0:aa 0:30 
Lju,ock e,·. 3. Prc usiskt bl å 
'1. Ultramarin. G. Carmi n. 
6. Röd cinnobe r . 7. Sicnna 
bränd. . E lfenbenssva rt. 
\l. Täckvitl. 10. Grö n cin

nober. 11. llrun sep ia. 1 2, 
Vandyckbr un. 13. Gu l cad. 
rnium. 1 4. Gumrni~utta. 

Pri s pr kaka 0 :25 · 
Pr is pr d uss .kakor 2 :25 

I 
T usch M E 42. Rön ning s 

pärltusch, garanterad vat 
tcul.1st o. lätt flytande i flas 
kor med patentkork o. fyl. 
larc. F innes i !följande fär
ger: Orange, Ljus~rö n, 
Gul, lllör lq;rön. Kobol tbl.1, 
U l irJ.:narin, Scharlaka.n, 
Carmin, Cinnnobe r, Pr eus 
siskt blå , Indigo, Violett , 
Bränd Sienna. 1-Iurs ten sröd, 
Sicnna, Sepiab ru n, Nc utral-
b lack Svart och vi tt . 

Pri s p r flaska 0:48 

Fixativ 
Fixativ J\,. E 19, för fix 

eri ni:r av kol -och pa stell, 
teckni nga r . Påbläs es teck
.ning-am a med elst fix er spru
ta. I flask or innehå llande 
3 0 gra m . Pr flaska 0:55 

I ~ 

Flrgpennor l'll E 1at. 
"Stabilo" för målniniz pi 
tyger och andra konstnär
liga arbet,n, äve·nsom för 
färgläggning a• fotografier 
m. m. Pappetui innobållande 
l 2 st. 11 cm. I/inga pen
nor i olika färger . 

Pris pr etui 31-

Flrl(pennor l'll E 144. 
"Fabers" 2107 . E tui med 
sex st . färgpenno r i rund 
träfattning . Pennornas län gd 
9 cm. Pris pr etui O ,&Il 

f'lr&krltor JII E 1111. 
"Fabers" 2 ,, 2 9/ 1 2. Kar
tOlll!" inneblllallde 1 2 st. 
6 cm. låniza tjocka stänger 
i Tackra kulörer. Kritbll
lt.re medföljer. 

Pris pr karton11: 011111 

i>aralleUUirinl! n E 1311. 
Ea väl kommen nyhet fö, 
a lla te ckn a re och ri ta re ä1 
d enn a ny a pa ra llel!föri n11: 01 
å linjalen a11bri ng-ade tru 
sor . På dessa tri sso r lö 
pe r tvenne s tåll inor, vilk , 
fa sts ä!tas med de medfö[ . 
i an de hömbe slag on i rit- Ski ssblock av slätt vi 
bräd ets. fyra hörn , va rig e- papper om ' l O O blad.' pc 
nom boorna ko mm er att forerade och blockade 
löpa i sid c-sack på. tr is· pappski, •a. Rutar i 5 m 
so rna. Gen om denn a rutor 
para llellfö r ing bli r den be- · 
svärlij!a vinke llinjalen fall - N, Storlek cm. Pri 
komligt obehö vlig oc h kan E124 1 7X21 0:6 
man med osvik lik säke rhet E 12 s: 2 2X 2 8 1 : S 
draga . paralella ,,_slreck _utan J\\ E 126 . Format J J1 
den =~ ta avv 1 •. elso. Lang d X l 7 cm. Lini era t . 
!"ed hnial 6 6 cm . Atf_ol- P ris pr block o :2 
1es av alla erfo rd erli ga 
delar för la stsättni n gen vil-
ke t kan utföras av vem 
som helst . Pri s IIS: 711 ____ .. _ 
~~ ~....-..------------- -~ - -.... , 

Ritbestick ;'Il E 110, in 
nebållande två st . passare , 
dragstift, reservstift m. m. Skissblock av sla tt , ,it 
Etuiet iavändigt beklätt m . papp er om l O O bl ad , per 
sammet . Stor!. 7X l { cm . /orer ade och bl ockade p 

Pris pr st. 11:110 papp ski va. Olinjera t . Lä mt1. 
liJ?t som kladd -i d skr iv 
nin l!" och teckning. 

M 
E127 . 
E122. 

Palettlmlv l'll El 1ll7,E123 . 
med handslipad klin g:a. Ex, 
tra prima svenskt fabrikat 
9 5 mm klinga . Skaft a , 
polerad al- eller bjö rk. 

Pris pr st. a18G 

Mllarknlv n E 1111. 

Sto r l. cm. 
ll X l 7 
l 7X2 l 
22X28 

Pris 
0:1 
0:4 
1:60 

med han ds lipad kling-a. Ex - Vlnkellinjal ;'\'2 E 62. a, 
tra prima svensl<t fabrikat. päro nträ, med milli- ocl 
7 5 mm . klinga. Skaft a., cent ime tcr m/itt. ei stä llbar 
polerad al eller björk . Längd 2 0 cm. 

Pris pr st . 4170 Pri s pr st. 1,111 

Panlo1tral n E 188, sven skt fabri ka t. ej a 
förväxla med i markaadea förekomm ande enkl are 
billigare utländska. Apparaten utmärker siJ? geno 
sin storlek och •älidorda utförande . Bilder ku 
uppförstoras till 1 0 0 cm. Re kommenderas till d 
kora.törer, konstnärer, sky.ltmål are, te cknare m . 
Bruksanvisnini:r medföljer. Pri s pr st. kronor 718 

C I A ::i •J H L S O N o\- C :o A · B 



Vinkelhake M E 85 av 
parontPä, 4 5 g-raders vin 
ul. Ung 2 6 cm. 

Pris pr st . 1 :'211 

Vinkelhake M E 88, av 
päronträ, 6 0 graders vin
kel. Läng-d 2 6 cm. 

Pris pr st. 1 :25 - ----
Ritpapper. 

Ritpapper i ark. g-od ha
lite. .... 
E 711, 
E IO. 

Stor!. cm . 
ö0X65 
82X50 

Pr 10 ark 
1:45 
0:811 

Rltlmtonl! M E 81. Vit 
, artong, med glättad yta, 
lämplig för tuschteckning. 
Lev. i förpackning om 2 0 
blad i format 2 5X 3 21;, cm. 

Pris pr förpackniug 1 :38 

Rltkarton" M E 131, är 
, likhet med E 81, meu i 
atorlek l 6X 2 6 cm. 

Pris pr 20 ark 0:70 

Bllkoplerinj!spapper No E 
84 . för kopiering av rit
ningar m. m.. giver vita 
linjer på djupblå botten. 
Tunnt. ( 5 6 gram pr kvm.). 
I rullar om 1 0 m. 7 6 cm. 
bredd. Pris pr rulle 2 :9& 

Bllkopierln11spappcr M E 
811, tjockt ( 11 \l vam pr 
icvm) . Pris pr rulle 3 :99 

Millimeterpapper M E 88. 
,t orlek 4 8X 6 0 cm . 

Pris pr ark O :20 
Pris pr 1 0 ark 1 :79 

Millimeterpapper M E 87, 
,rorlek a ax 4 O cm. 

S 8 8. S 8 9. S 91. 

Re1ervoarpenna l'l S 81 
en kvalitetspenna som sär
sk ilt rekommenil.eru. Hyl
san av marmorerat blrd
gummi o. med genomskin
lil' bläckbebållare, stor o. 
kraftig penna med bård 
spets, förgylld. Hållare av 
guld double . Län~d ihop
skru vad 1 21/1 cm. 

Pris pr st. 12:85 

Reservoarp enna :>.\ S 90. 
av svart hå.rdgumm i med 
genomskinli~ bläckbebållare. 
Fylles m . pumpkolv. Penna 
av glas. En praktisk o. bra 
penna som det går mycket 
lätt att skriva med. Längd 
l 21/1 cm. Pris pr st. •:39 

Pris pr ark 0:12 
Pris pr 1 o ark 0:115 ReaervoarpellDa l'l S 108, 

Reservstift 

''National" med svart 
skaft av hårdgummi. Bläck. 
behållaren är genomskin

li"' och fylles lätt med en 
pumpkolv. Med rörspets. 
Längd ihopskruvad 1 3t/, 
cm . Pris pr st . 11:811 

Reaerv1lllt, Fabers fabr . PeDDStilt l'l S 109, u 
förnick lad metallhylsa inne- svart ebonit. Blyertsstiftet 
hållande 1 2 st. 3 5 mm. 
1.1.nga och 1, l O mm. grova framföres genom vridning 
1tift för fickpennor. på skaftet. Reservstift in-
,\\ S 8 8, kopiestift, hårt. uti övre delen av pennan. 

Pris pr bylsa 0:88 
1'l S 37~ blyertsstift hård- Längd 12 cm. 
het HB. Pr hylsa O :40 Pris pr st. 1 :95 

CLAS O H L S (J i'< & C ·o I\· B., I N S l O N 

Blyert1pe11Dor, Fabers "Ca
atell" n 9 0 0 o. av ceder
trä, s1xkan~. grönPolera 
de. Längd 1 8 cm. Fabers 
bästa penna. Pris 
n Märkt Pr st. 

Linjal ;'\1, S 107, förnick
lad, böjlil' och försedd m. 
vit celluloid skiva graderad 
med cm. och tum . Längd 
30 cm. Pris pr st. 2:611 

S 1, 2 B Miu_k. 0:119 Tuschpatron X, E 88 nr 
S 2. HB MedelmJuk. 0:59 praktisk förpackning. Drag. 
S 8, 3 H Hård. 0:119 stiftet fylles endast genom 

ett svaget tryck på tube n . 
'.':> Tidsbe sparande och ekon o. 

misk då den icke torkar. 

& 
Fickpenna JI& S 113, av 

vit metall m. god blyerts 
penna . Pennnan utbytbar . 
Längd ibopskiuten 9, 5 cm. 
utdragen l 3, 6 cm. 

Pris pr st. 0:211 
Pennslipare JII E 148, 

Fabers fabrikat, består a, 
1 0 st. smärgelpapper i 

storlek 3X 1 0, 5 cm., bloc-

Svart färg. Pr tub O :90 

Plakatfärger 

kade på en träskiva. S,tor- Skyltol No E 155, är en 
lek ½, 6X 1 ~. 6 Cll_l· ~tmarlrt vattenlöslig plakat/ärg med 
redskap for shpD1Dg av enastående täckkra!t stark t 
blyertspenno~ vid ritarbetcn . koncentrerad. Tork~r matt. 

• Pris pr st . 0 :811 Skyltol kan användas i 
Penn~bpare ;.\\ E 147, textpenna, pensel eller färg-. 

som .foregående men ined spruta och fäster på pap-
1 o_ finare och . l O grovre per, kartong, papp, tri 
smargelpapper I stor!. 1, 8 och väv. Skylto l är ut 
X 10, 5 cm. pr st. Oa40 märkt till alla reklam- och 

I . 

dekorations:irbeten m. m. 
I Säljes i tuber innehållande 
2 5 ccm. färg. 

Pris pr tub 0:60 

Finnes i följande färger, 
;Ni Färg . 
1. Svart. 

, 2. Vit. 
3. Grå. 
i Zinnober. 

Stlmpel!lrj! l'l S 7 8, 5. Mörkröd. 
violett, i flaskor med ba - 6 · Cann in . 
kelitkapsel och pensel. 7' Gul. 
............. Pris __ pr _ flaska .. 0:85 s: Orange. 

Rad~rvatten n S 114, 9. Koboltblå. 
särskilt kraltig t och effek- l 0. Himmelsblå. 
tivt för bortltagande av 11. Ultramarin. 
bläckflä ckar på papper, ty-
ger m. m. I bakelithylsa. ALFABETSSCHABLON . 

. ........... P.r.i.s. pr .h ylsa .. 1 :10 . 1 t!fatts:~rr:~!~~ åeJ! lä; . 

utfiirli)l' metod för textning 
av moderna skyltar, pla
kat m. m. 
VEM SOM HELST KAN 
genast texta en u,märkt 
skylt med alfabetsschablo· 
nen ul an förkunskaper 
textning . 

Levereras i kartong- inne-
Pennformerare l'l S 99, b!tllande: Cellnloitlschablo. 

kombinerad med ett världs. ner i 3 olika stor leka r, 
tidur, som visar tidsskill, häfte med utförliga anvis
naden mellan jordens stör- ning ar, funkistel<tföreskrift 
re platser. Spånbehållaren samt färgkarta. 
av bakelit. Pris O :85 l"'ris or sals 1 :80 
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