


r arti ter och 
timatllrmålare 
(Se ..,_ aul. 51-52) 

,------i.-.-.----, 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
L 

I 
I 
I 
I - --

E268 E!67 

Mi..._,ID m E 265 I . 
Cö med ö1tagbar inredning •amt lats 

r en Il. ikyddad pann, (F 4) Skr' p 
cm. InnehAII · En Il . meto itorlek: 36 X 25 X 5 
oljef"årg •am t . 20 at ~i;nnl och palett. En stor tub vit 
kol, linolja och ter. . re tuber, 4 i t . p~111lar, palettkniv, 

pentan. Pr11 komplett 29
1 

_ 

Staf81 m E 261 .. 
av fmu . ar en __ ~od -~rn och omtyckt modell . Tillverkad 

• Hög 1ta hoJd ar 145 cm. iamt hopfällt 86 cm. 

Pri1 13,SG 
SW81 m E 267 med 3-del d 
bli . i.. a e ben har frln rorsta itund 

Vlt myc~et omtyckt . Det är lik .. 
akvarellmllning som för tecknin a •_~vand~art för olje- och 

otällning. Tillverkat av rödbok S !• k aven I ' Ug (1ittand•) 
Högsta höjd: 133 cm H .: ma c ert, e egaot och stadigt, 
62 cm. . opfallt: (fir plato i vanlig väoka) 

Pri, 32,-
4nutolcrln m E 2" E .. 
gammalt bl • n l1DJd1g och prakti,k lö1ning P• ett 

pro em. »Tre delar i ett.» Staffli •1 kr ' 
duk- och pannlbärare . Ett ele an . • m ~· lD ta mt 
i prlma rödbok V"k . g t och gechget snickeriarbete 

' ' t . 4, 7 kg. Högata höjd till okrioeto över 
kant uppatällt: 136 cm . Hopf"tillt: 66 cm Su· .. ." 
mbt : 43 X 40 X 8 5 . · meto utvandlga 

' cm. Pruet för denna »möbel» är endHt 

kronor 751-

KATALOG N :o 39 1950 - 1951 

CLAS OHLSON & C:o A/ B, INSJÖN 
POSTGIROKONTO 9257 ORDERTELEFON 40210 

Fö rsä lin in gsvill kor 
KONTANT FORSÄLJNING. All försäljning sker endast kontant mat postförskott 
eller efterkrav. Kredit beviljas ej och inga som helst avbetalningar. Order under
stigande två kronor expedieras endast om likvid jämte porto medföljer beställningen. 

FRAKTFRI HET. Frakten betalas av oss, om ordern uppgår till minst kr. 50: -, såvida 
fraktkostnaderna ej överstiger 4 procent av ordersumman, då vi av draga 4 procent å 
räkningen som fraktbidrag. Emballage gratis. 

OPPET KOP. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarn a, 
får den gärn a returneras till oss inom 3 dagar efter mottagandet om varan är 
oanv änd och i oskadat skick. Vi göra då utbyte i andra varor eller återbetala efter 
önskan pengarna. O rsaken till returen torde alltid meddelas i brev , som bilägges 
returpaketet och även expedi tionsnotan måste medfölja. 
Returvaror få under inga förhållanden beläggas med po stförskott eller efterkrav. 

Provis i onsförn1åner 
Med var je order som överstiger kr. 10, - bifogas en provisionskupong på 
den expedierade orderns summa. Direkt rabattavdrag medgives icke. 

N är Ni under ett år samlat provisionskuponger från oss till ett belopp av 
minst Kr. 50: - insänd dessa tillsammans med en order varvid ett konta nt 
avdrag erhålles å denna enligt följande: 

Då kupongernas sammanlagda summa uppgår till minst 50: - 6 % 
> > > > > > > 100: - 8 % 
> > > > > > > 200: - 10 % 
> > > > > > > 500:- 12% 

Ni ökar Eder förtjänst genom att spara provisionskupongerna tills samman
lagda summan uppgå r till högsta möjliga belopp. 

Exempel. Om Ni har kuponger till ett sammanlagt belopp av kr. 207: - och 
insänder dessa jämte en order, göra vi ett avdrag på denna nya order med 
kr. 20, 70. Dessutom erhåller Ni ny kupong på den expedierade orderns 
hela summa. · 

Provisionskupongerna inlösas av oss när som helst under loppet av ett år 
från utskrivningsdatum. 
Undantag: Pö grund av resp. leverantörers bestömmelser fö r provision ej lömnas pö 
fotografiska artiklar och böcker. 1 

Denna katalog göller till i oktober 1951, dö en ny utkommer, som tillställes vöra kunder utan 
särskild rekvisition. 

EFTERTRYCK av kataloaens text och bilder beivras enlint loa. 



TEKNISKA HANDBÖCKER 

Moderna pressverktyg Del I Nr 
BO 2 av ing . Hja lmar Dahl. ln
nehölle r, Ver ktygsmaterial. Ti ll 
verkni ng av p ressverk tyg, pr essar 
och mekaniska anor dni ngar av
kliJJpnings- ach hö lstansverkt yg , 
seneve rktyg, unive rsalve rktyg . 
225 sid . 173 b il der . Tryckt 1944. 
Inb unden i k latb and . 

Pris 10: 75 

Mod erno pressverktyg Del 11 
Nr 80 4. lnnehöller , Bockni ngs
verktyg , kombin erade hö lsta ns
nings-, avk l ippni ngs- och bock
ningsve rkt yg fö r bandmater ial 
r~ ll ning sver kty1,1, verktyg och spe'. 
c1olmosk1ner fo r korr uger ing av 
p löt materia l, sick ning och rull 
ning av plöt etc. Tab e ll er . 199 
sidor . 195 bild er och r itn ingar . 
Inb unde n i klo tband. 

Pris 10: 75 

Moderna pressverktyg Del 111 
Nr BO 7. lnn ehöll e r Allmänna 
meto der fö r beräkn ing av ron 
de ll -sto r leka r oc h plötämn en för 
o li ka d ragn ingsarbeten , enkla re 
och komplicerad e drag ve rktyg 
fö r dubb e lverkande pressa r , drag 
ni ngsv_erktyg fö r excente rp ressar, 
dra gn ing av ro stfri plöt sa mt 
a li ka behandl ing av ro stfri tt 
mater iol ina m pre ssningstekn ike n, 
mode rna d rag pre ssar , o utoma
fiska skyddsa nard ningar fö r p res
sar. An dra utök ad e upp i. Rikt 
1llustr. Tryck t 1947. Inb unde n i 
klatb and. Pr is 15: 75 

Jiggar och fixturer Del I. Nr 
~D 8, av ing . H jalmar Dahl. Ur 
innehöll ';)!: Borr ji gg ar , bo r rfi x
ture r, unive rsa lbo r r jigg, gän gfix- 
turer , matverktyg , moderna jigg 
borrr~askiner. And ra utök . uppi . 
245 sid. 2~2 illustr . Tryck t 1947. 
Inb unden I klo tba nd . 

Pr is 12:75 
Jiggar och fixturer Del Il N r 

8~ 3. Nög ot ur innehö ll et , All
manna pr incipe r fö r konstrukt io n 
av fr ~sfi xtu rer, fa stspä nni ngs
ano rdnin gar, fi x turkons trukti oner 
~nk la f räsfixtur er, multipel/rö s'. 
f ixturer, rot erande frä sfi xture r 
fö r massfabrika t io n konstruktion 
oc h t i ll ver kning a; fr äsar mo
?erna frä smaskiner . 167 sid . 262 
d lustr. Inbunden i klo tbond . 

Pris 10: 75 
Jiggar och fixturer Del 111 

Svarvning . Nr BO 88. Ur inne : 
h_öllet , Sva rvninge ns grund pr in
c1per. Fastspä nning sano rdningar . 
Svarvs!öl. Gäng s~ä rning , kon
svarv ning etc . Mat ver ktyg oc h 
deras användnin g . Revol ve rsva rv
ning. Verkty gens konstrukt io n 
uppriggning och arb etssätt vid 
revol ve rsvar vning . Reval ve rauto
mate r Brow n & Sharpe och In
dex. Konstruktion ach beräkning 
av kamkurvar och ver ktyg fö r 
revo lverauto mater . Svarvning i 
vert ika lsvarvar . 165 sid . 120 b i l
der oc h 22 tab e ller . inbund en i 
ldotband . Pri s 10: 75 

Svarvboken Nr 88 356. En 
orie ntering över de n moderna 
svarv ens möjlig heter . Av civ il
inge njör Tore Po rsander. 43 sid 
71 illu str . Tryckt 1945. · 

Pr is 2: 50 
Elmotordrivna handve rktyg Nr 

BO 70 av ing . Einar Thanders. 
207 ill ustrat ioner. 179 sid . Tryc kt 
1944, inb . i klatb ond . 

Pri s 9: 75 

Ned a nstöende handböc ker av 
ing . O scar Bergman är synner 
lige n omfa ttande och fö rnäml ig 
fack li tter atur i sina ä mnen. De 
lovo rdas och reko mmende ras för 
fa ckmän och prak ti skt ver ksamma 
tek ni ker . Verket bestör av fö l
jande fem inb undna handbö cke r , 

Gjutning Nr BO 148 492 sid . 
294 fig . 4,de upp i. Tryck t 1943. 

Pr is 21:
Frösning Nr BO 149 314 sid . 

365 fig. And ra upp i. Tryckt 1944. 
Pris 16: 50 

Svarvning Nr BO 150, metall
svarvni ng . 270 sid . 342 f ig . 4 ,e 
uppi. Tryckt 1948. 

Pr is 14: SO 
St61behandling Nr BO 151, 

här dning . 208 sid. 117 fig . Tryckt 
1947. 

Pris 16: 50 1 

. Träbearbetning Nr BO 152. 426 
sid . 452 fig . Omorb . uppi. 1945. 

Pris 21 :-

Mod erna pressverktyg Del IV 
N r BO 9. lnnehöll er , Moderna 
kopi ering smaskiner fö r t ill verk
ni~g . av varmp ressningsverk tyg, 
P; ag l1ngsverk tyg et c., vormpress
ningsver ktyg för mässing oc h me
to !i eger ingor, pre ssgjutnings ma
s~1ner ac h verk tyg för p ressgj ut
n1ng av meta ll er och metall le ge
ri nga r, he jarve rkty(l , bull do ze r
verktyg , nitve rktyg för va rm- och 
ka lln itni ngar , specia lmaskiner fö r 
v_armnitningo r, ru ll nin gsmaskiner 
fa r p lö tskenar , sakregis ter. 183 
sid . 188 bil der. Inbund en i klot-
ban d. Pri s 15: 75 

. Tekni_sk handbok Nr 80 55, av 
d1p lom1ng. Georg Nels ky lö . En 
pop ulär teknisk uppslagsbok . ln 
n~hö ll , Tekniska d ata , fo rmler , 
gangt abe ll er m. m. Olika meta l-
le r och legeringa r, fr amstä llni ng 
oc h a nvä ndning . Utf ö rl ig be
hand li ng av förbrän nings- d iese l
oc h e lektr iska motorer s~mt be
skri vning av all o tänk bara fe l 
som kunna upp stö oc h hur oe 
repar eras e ll er för hindra s. Böt
och uto mbord smoto rers skötse l. 
Fordon ens e lekt riska utrustni ng . 
Ackumu lato rer . Elektr iska maski
ners oc h tr ansform atore rs fe l och 
de ras reparatio n. Te legrafi och 
ra d io . M eta ll svetsning . Manom et 
rar , va ttenmäta re m. m. 80 bil 
d er , 192 sid . An d ra oma rbetade 
upp i. Tryck t 1946. Inb unden. 

Praktisk handbok för ingeniörer 
Nr BO 171, ett lättfattligt och 
ytte rst inne_höllsrikt upp slag sve rk 
1, mate mat ik, mekanik , höllfa st
het, maskine lement, mate r ial 
elek tro teknik , med bl. o. berä k: 
ning av tra nsfo rmato re r och re
lä er, fö rbränni ngsmotore r, pum
po r och fläktar, lödn ing , svets
niog _och skö rning , pl aster , pla n
matn1og och avvägn ing , bygg
nodslar o , häng - och spä nnverk 
takstolar, jä rn- och betongkan: 
struktio ner , di ve rse tab elle r m. m. 
740 _sid . 320 illu str . och 180 ta
be ller. Tryck t 1949. Inbunde n i 
klotba nd . 

Pr is 26:-

Svensk tekn isk o rd bok Nr BO 
133. En uppslagsbok med 6000 
tekni ska ord , ter mer och uttr yck 
med def ini t ioner och uttols be 
!eck ning ar. 320 sido r , Inbu nden 
1 klo tbond . Tryckt 1946. 

Pri s 12: 75 

Rationell verklygstillverkn ing 
N r BO 158 av Hja lma r Da hl . Be
hand lar i detalj o lika slag av 
stansar och stonsdy nor, samt ger 
en kla r fr omstöllning av de bäs
ta meto de rna fö r de o lika ve rk
tyge ns t i llv erk ning . 206 sid . 215 
figurer. Kla tband . Pri s 15: 75 

Pris 7: SO 
_Maskinrilning Nr 88 357. En 

vorde full ha ndbak om ritn ingar s 
utförand e för söväl nybörja ren 
som fackm annen, av ing . Ru
do lph Tegstr öm . I boke n finn es 
som ösködn ingsmoteri a l komp let 
ta rit ninga r ti Il en tvötokt s-mo
d e llmotor . Pr is . 2: 50 

Hand skas rö tt med verktyget 
Nr 88 48~ ay C. Ha rri ngto n. En 
sammanstalln1ng efte r amerika n
ska instru kt ionsblad med klar a 
uppl ysande bild er som visar det 
f undam enta la i ha ndhava ndet av 
verktyge n som fö re komma pö 
mekaniska verkstäde r . 239 sidor . 
Tryck t 1947. 

P- is höf t ._ 9: 50, k lo tb . 13: -

1.. L A :, U H L S O N & C : o A .. B., I N S ) O N . t 

Hand bok i mod ern svetsning 
Nr 8D 139 av civ i l ing . R. G unnert . 
Utan onödi ga teor ier lämnar bo 
ken a lla de upp lysnin ga r man 
behöve r för a tt kunna utföra ett 
svetsningsa rb ete . Samt li90 . sve_ts
ni ngssätt behand las t1llr ackl1gl 
ing öende. 205 sid . 185 b ilder. 
Tryckt 1946. 

Pri s häf t . 11: 50, inb . 14: 50 
Svetsning· Nr BO 1 oc h skäl:· 

ning med ac etyl eng as, av G. 
Ma lmbo rg oc h Carl A lfredsson. 
462 sid . 589 illu str . Try ckt 1943. 
En o umbörli g bo k fö r svetsar e 
och fö r övrig t a lla som har nö
got med svetsning att göra . In
bunde n i klotba nd . 

Pr is 18: 50 
Handbok för plåtmetollarbetore 

Nr BO 159. En läro bok för plöt
slaga re av D. N or dl ö f. 4,e ut
ök ade upp i. Tryckt 1947. 250 sid . 
80 b ilde r . Inbun de n. 

Pr is 12: -
Smide och härdning Nr 88 5 

av verk tyg, utg ive n av smidus
mästare n A xe l W. Sjöhal m. Nö
got ur innehöll et , Om behandling 
av kol stö l, o m so mvöll ning av 
jä rn oc h stöl till verkt yg . Om 
vässning oc h härd ning av ste n
borr, spett och pi khacko r, slä g
gor och ham mare, stenh ugga r
ve rktyg . Mejs lar för sten- och 
meta lla rb eten, kvarnh acko r . Om 
ti ll verk ning och härdning av f jäd
ra r för vapen, lö s, vag nar och 
a uto mobile r , o lj ehärd ning av 
f jäd rar , j~ rdh?rd ning , sä!thö _rd
nin g (ythordnin gl, hö rd lodn ,ng 
m. m. Tred je omarbetade och ut
öka de upp i. 80 sid . 12 kap. Try ckt 
1946. Pris 2: 75 

Handbok Nr 88 4, i galvani se
ring , ox id er ing och meto ll för g
ning, utarb etad av Hug o W. La; s· 
son . Nögot ur innehö ll et, kemisk 
rengö ring av metall , för koppri ng , 
för mässning , förbro nsning , för
nickling , sva rt fö rn ick ling , fö r
zin kni ng, förte nning , fö rsi lv ring , 
fö rg y ll ning , mattför gy llning , p lo
tin abod , go lva nise ring , oxider ing 
av koppar , guld gu l fä rg pö mäs
sing , ol ivgrö n färg pö mässing , 
an tikfär g pö mässing, sva rtbe ts 
fö r mässing , g rönpati ner ing, fä rg
ning av si lve r, fä rgnin g av 
jä rn , stö l och gju t jär n, svar t
fä rgning av smöd e lar, b lö anlöp
ning av stöl m. m. Kemikali e fö r
teckning öve r i fa cke t allm ä n
nast före kommande kemikalie r , 
jäm te beskri vning öv er deras 
egen ska per oc h utseende. 5,e 
uppla gan . Try ckt 1944. 

Pr is 3:-

Bilmotorer och motorbränslen, 
Nr 80 116. En mode rn all sid ig 
oc h lättläst motorh a ndbok ov 
tekno log ie do ktor N i ls G ustavs
son. En teknisk vägl ed ni ng för 
servi ce ma nnen i ve rkstad en samt 
en läro bok böde fö r sjä lvstu
di um och vid läroans ta lter. 701 
sidor i sta rt fo rmat 17x 24 cm 
sa mt 729 bil der . Tryck t 1944. 
ln b. i l innek lotb. Pris 40: -
l nb. j holvfr . b. Pris 50: -

Förbränningsmotorer Nr BD 11 
av N i ls Gusta vsson. En populä r 
beskri vning av b i lmotor er, Hes
sel manmotorer, bötm at or er , 2-tak t 
fä rgosor motare r, f lyg moto re r , 
tändk ule nioto rer, Diese lmotorer , 
fö rkommormotorer , m. m., m. m. 
246 sido r. Tryckt 1948. 103 fig . 
Inbunden i klotb and . 

Pr is 13: 25 
Traktorboken Nr BO 168. En 

mycke t inn ehöll sri k bo k o m t rak 
tore r , d eras konstruktio n, skötsel 
och anv änd ni ng . 300 sid . 275 i ll u
str. Inbun de n. Pris 10: -

Perpetuum mobil e, Nr 8B 425, 
en mycket int ressant, lä ro rik och 
roa nde bok . Den hand lar sösom 
dess t ite l anger , om pe rpe tuum 
mob i le ! - evigh etsmaskine n, nö
gat som alla ti de r va rit f~remö l 
fö r mä nniskors grubb el. Ho r be
skrives ett fl erta l maskiner var
jämte för kla ring . lämna s. varför 
ingen av dem motsvara r sin upp
hovsmans förvän tan . Boke n är 
skri ve n av Ma x Grena nde r, om
fa ttar ett hund ra ta l sid or och är 
illu strerad med tal r ika b i lde r. 

Pr is höf t. 3: 75, i nb . 5: 50 
Konsten att uppf inna N r BB 8, 

av ing enjör Hans vo n Horten-:,i.. 
Nögat ur in nehöll et : Up pslaget , 
litt e ra turstud ierna , program met, 
ritn ingar , ex pe rimentet, ve rksta
de n, mode ll en, pa tentering en, 
fö rsäljn ingen, litt eratu rför teck
ning . 64 sid . 2,a uppi. Tryckt 1944. 

Pr is 2 : 25 
Upp fi nnare Nr BB 387. Röd och 

anvi sninga r för upp fi nnare o ngö
end e patenttagning och fö rsä lj
ning av po tent e lle r l icenser därö 
jä mte kontra ktsförslo g m. m. 2,a 
o marbetade uppi. Tryckt 1949. 

Pr is 3: -
Hur blir jag te kniker? Nr 8B 

353. Av civ i l ing . F. Ade lskö ld . 
Studie ha ndbok med fö rteckning 
över ol ika sko lor för ingenjörs
och verk mästar eutbildni ng . lnträ 
desford r inga r, kostna der , studie 
ti d , fra mtidsutsikte r m. m. Tryckt 
1943. Pr is 2: -

C LAS OHLS N & : o A.- 8 ., INSJON . 

Motorböcker 

Den stora automobilbo ke n Nr 
BO 137 ö r det stö rsta och mest 
utfö r liga bokve rk som utgivit s pö 
svenska om b i len och dess kon
stru ktion sa mt med utförl iga in
st rukt ioner om bi !rep a rationer 
oc h justeringar . Fram stöe nde 
fack män och expe rt er ho med
ve rkat med pro fesso r G . Abe rg, 
Tekniska högskolan , i spetsen. 
De senaste ny hetern a beträffan 
de konstru ktio n, ve rkn ingssött oc h 
repar at io nsmetod er f innas med , 
men även de ga mla b i lmod e ll er 
na behand las, l i kasö b i lverksta 
dens pl a ner ing utrustn ing och 
a rb etsmetoder . Förutom utför li ga 
mo tor repa ra t ione r ren ove rin ga r 
oc h trimn ing beh and las utför li gt 
repa ra t ione r av den e lektri ska 
utru stning e!l o . instry menten_ so mt 
rin g- och karo ssem ep arat 1oner . 
Ave n d iese l- och Hasselman-mo
tor er somt trak tore r och spec ia l
fordo ns reparatio n beha nd las. 
Ver ket ä r kraftig t b unde t i tvö 
sto ra bib lio teksband i fo rmatet 
20X26 cm med sammanla gt öve r 
1.300 sido r och t usenta ls b il der 
och ritnin gar . Tryckt 1947- 48. 

Pr is k o m pl e tt i 2 b ibl io-
t e ks b o nd . .. . . .... 120: -

Motorreparation er N r BD 119, 
av Bjö rn Bergwik . Med 456 foto
grafi e r och teckn in ga r , 718 sidor . 
Boken ä r uppst ä ll d som en sa m
manhäng ande lekt ion i hur en 
mode rn bi l- e ller bötmotar de l 
fö r de l bör behand las v id en 
sto rrepara t ion. Ett sta ndardve rk 
för verkstod sfo lk och äve n fö r 
varj e bil i st , sa m vill ho redo pö 
vad sam rö r sig under huven. 5,e 
upp i. Tryckt 1948. Inbund en. 

Pr is 24: 50 
Bilen Nr BO 138 av B. Stensla nd 

och E. Johnsson, en mod ern ut
fö rl ig lä ro bok i b il ens konstru k
ti on och verkni ngssätt . >Bilen> är 
a ntage n som lä rob o k vid y rkes
sko lorna för b i lmekan iker, en re
kommendat ion bä ttre ä n nög on 
an nan. 260 dubb e lspaltiga sidor 
och öve r 300 b i lder. lnb . i väv
band. Try ckt 1947. 

Pris 16: -
Elektrisk utrustn ing Nr BO 13. 

Mo tor fo rdo nens ele ktriska utrust
ning . Gru nderna, de t praktis ka 
utfö ra nde . sa mt skötsel , vö rd och 
repar a ti o ner av allt som hör till 
ele ktr icit etens anvä ndni ng ö b i
lar, moto rcyklar, och moto rbå ta r, 
av Ca rl Skön berg . Tredj e, ut
ökade och o ma, bet ade upp i. 
416 sid ., 275 illu str . Tryck t 1948. 
Inbunde n i klo tb and . 

Pr is 9:-

3 



Motorcykelhandboken Nr 88 
495, den första moderne svenska 
i sitt slog, är en nyttig handbok 
som länge saknats. Innehåller 
många godo tip s för den dag
li ga vården och de nödvändiga 
rep orotio nerno av motorc ykeln, 
ävensom förklaringar på mång a 
fe l och prob lem som mon ofta 
br ottas med men icke vet orsa 
ken ti l l. 200 sid 120 ritningar och 
bild er. Tryckt 1949. 

Pris i ka rton gba nd 8: 75 
Körteknik och träning Nr 88 

496 ov den kände tövling sfär o
ren Bert il Carlsson. En bok som 
hor mycke t att läro åt allo mo
torcyk lister. 68 bilder. 162 sidor . 
Tryckt 1949. Pris 4: 75 

Min motorcykel Nr 88 505 av 
S. Toreson. En illustr . hand bok 
för kärkorts säkande och motor
cyke lföro re. lnn eh., Konstruktion, 
skötsel, motorfel m. m. 80 sidor. 
Tryckt 1950. Pris 3 : 75 

Lättvikt aren Nr 88 452 ov John 
Ner en . Halva bok en behandlar 
den lätta motorc yke lns konstru k
tion, körning, skötse l och repara
tion medan bokens andra hälft 
omfattar fråg or och svor m. m. 
vid kärkortsprovet . 3,e uppi. 
Tryckt 1947. 96 sid . med 31 bilder 
och 12 .färgplanscher . 

Pris 4:-
l nstrukti onsbo k Nr 88 394 för 

körkortssökande till motorcyk lar 
och lätt vik ta re, av B. Gu stavsson . 
48 sidor. Illustrerad. Tryck t 1950. 

Pris 3:-
Sextio fråg or N r BA 2 til l 

en körkort s-aspirant , ov Vikto r 
Unders . Illustrerad . Tryckt 1939. 

Pris 1: -

Elektroteknik 

Körkortsboken N r 88 348. Ha nd
bok för bi lskolor och körkorts 
aspi ranter av ing . Per Wersån . 
Den innehåller allt vad mon be
höver veto om körkortsteori, o m 
logar och förordn ingar, om o lika 
motort ype r o. s. v. Mycket pr ak
tisk är avdelning en fråg or och 
svor, dä r upp lysning ar lämnas 
o m de vanligaste frågorna, som 
brukar ställas till körkortsospi
ronten. Boken är ypperligt il lustr . 
bl. o. med många he lsidesbi ld er, 
där moto rns olika delar fram
träda klart och lätt fattligt. 160 
sid . 125 illustr . 7,e uppi. Tryckt 
1948. 

Pris 3: 25 
KAK :s körkortsbok N r 88 .US. 

Handledning för kärkortsospiron
ter och en välkommen repeti
tionsövning för äldre bil ister. En 
mycket innehåll srik lärobo k med 
78 bi lder och 140 sid . Tryckt 1946. 

Pris 3: 90 
Instruk tion sbo k N r 88 393, för 

sökande av trafikk ort, av bi lin
struktör B. Gustavsson . 75 sidor . 
I llustrerad. Tryckt 1949. 

Pris 3: -

Körk ortsprovet Nr 88 15, ov 
Ner en och Weli n. En mycke t o m
fångsrik lä robok för körkortssö 
konde. 43 bilder o. 13 plan scher , 
en de l i flerfärg stry ck. 178 sido r. 
Tryckt 1943. 

Pris 5: -

Trafik- och motorförordningarna 
Nr BB 447. Boken är en samling 
av allo lo gar och förord ningar 
som berör a traf ik och motorfor 
don. 120 sidor . Tryckt 1946. 

Pris 2:-
8ilboken i bilder Nr BD 135. 

Grundlägg a nde hand ledning i b i
lens konstruktio n och verkni ngs
sätt utarbetad av bi lbesikt ning s
monnen ing . Y. Ewe rtz . Gen om 
sin genialt enkla metod med 
pa ra llell t löpande text och bil 
de r kon boken lättfattligt klar
göra hur allt fungerar. 48 sid . 
Tryckt 1947. 

Pris 5: -

Klara b ile n själ v N r B8 14. 
Råd til l bili ster av Carl Skån
berg . Behandlar fel som kon 
uppkomma under körning och 
hur de avh jä lpas somt andra 
justeringar, som bilägoren sjä lv 
kon göra . 78 sid. illustr. 2 ,o uppi. 
Tryckt 1946. 

Pris 1: 75 
Me d motor på sjön N r 8B 454 

av R. E. Ostlund, handledning för 
motorbåtsägore . Innehåll , Bå tty
per, båtb ygge, målning, und.erhå ll 
och vå rd, motorn, brandskydd, 
sjök ortet , navigationen, pejling ar, 
bötkunskap, signaler, bötmanöv · 
rer ing. 146 sid. 60 fig . och p la n
scher. Tryckt 1946. 

Pris höft. 5 : 25, inb . 7: 50 

Högspönningsleknik Nr BD 15, 
Kraftstationer, kraftöverföring, av 
Bertil Domeij . Något ur inneh å l
let , Historiska utvecklingen, stark
strömsteknik, vattenfall, vind kraft 
verk, vatte nmotorn, turbint yper, 
värm ekroftv erk, samkörn ing, fas
ning , framtidens kraftteknik m. m. 
Ill ustre rad. 200 sid. Tryckt 1939. 
Inbunde n i klotbond . 

Pri s 10: 50 

Allt o m modern el-teknik finns 
i dett a bokverk, Handböcker i 
elektro teknik , o m sammanlagt 
1.800 sidor i 3 bond . 

Elektricitets lära Nr BD 127, och 
elektrisk mätt eknik ov civi ling . 
G. Reilond. Ett stort bond pö 
488 sidor och med 500 bild er, 
teckn ing ar oc h tabeller . Innehöll , 
Elek tr ici tet, spänn ing ar o . ström
mar. Det magne tiska flöd et. Det 
elektriska fältet. Växe lsträmsteor i. 
Elektrokemi. Elektronik. Reläer 
och ventile r. Moteriolläro . Elek
tri sk mätteknik. Tabel ler och no· 
mogram . Samt i anslut ning t il l 
varje kapitel en samling rä kne
probl em med svor . Ny omarbe
tad upp la ga. Tryck t 1950. Inbun 
den i klotbo nd. Pris 35: -

Elektriska maskiner N r 8D 136 
och elektriska anläggningar ov 
civiling. G. Reilond m. fl. Inne
höll, Liksträmsmoskiner, synkron
moskiner, transfor matorer, osyn
kronmoskiner växelstr ö mskommu
to torsmo skiner och omformare, 
likriktore, provning av elmoski
ner, kraftstationer och distribu 
tions system, bostads- och indu
strianläggningar, elektrisk motor
drift, bel ysnin g , elvärm etek nik 
m. m. Tryckt 1943. 704 sidor. 690 
bilder och tabeller . Inbunden i 
klotbond . Pris 35: -

Teletek nik N r 8D 111 ov ci vi l
ing. V. Tengborg är ett stort 
standardverk på över 600 sidor 
och med 457 illustr ., tab eller och 
schemor . Något ur innehöllet, 
Grund lägg ande begrepp. Sväng
ning skretso r. O lika elektronrör. 
Rörprovningor. Kopplingselement . 
Kapacitets- och induktivitet sbe
räk nin gor . Kopplingsnät. Tron
siento strömkret sor . Växelströms
förlopp . Transforma to rer . Filter. 
Ledninga r och öppne a ntenner. 
Mät- och förs tärka rteknik . Rör
volt meter. Kotodströleoscillograf. 
Telegrafi och tel efo ni . Au tomo t
telefo nsystem. Elektro-okustik. 
Elekt roa kustiska apparater . Ljud
nedteckning . Sändni ng. Mottag 
ning . Rodionavige ring . Bi ldtele 
grofer ing . Television . Tryck t 1945. 
Inb unden i klotbond. Pris 30: -

Ackumulatordrivna småmotorer , 
Nr BB 25, för e lcyktor , e lbötor, 
för anslutning t il l v ind -e lverk etc. 
En lättfatt ig handbok i beräkn ing 
och omlindning av smö elektr. 
motorer jä mte redogörelse fö r 
acku mulat orernas ladd ning somt 
en konstr ukt ionsbeskrivn ing för 
byggandet av en lod dningslik
riktore. 104 sidor . Tryckt 1942. 
Med illu strat io ner och ritningar . 

Pri s 4:-

C L AS O HLS 

Elektriska ackumulatorer Nr 
BB 295. Konstr uktio n - Skötsel -
Laddning. Av civilingenjö r Tore 
Porsonde r. Tryckt 1945. 3 ,e uppi. 

Pris 2: 25 
O mlindning Nr BB 312 och be

rä kning av smömolo rer av civil
ingenjör Tore Porsonder .· Med 
räk neexemp e l. 64 sido r. 33 rig . 
3,e uppi. Tryckt 1946. 

Pr is 2: 80 
& : o A. - B., I N S J O N-

Elektrikerns hjälpreda Nr BB 
432 av Bele Broo. En mycket in
nehå llsrik bok i lit et fickforma t 
med kompl ett tab ell- och fo rme l
samli ng i matematik och elektro
teknik. 182 sid. 6 ,e uppi. Tryckt 
1948. Inbunden i b lått klo tbond. 

Pris 5: 50 
Matem atik N r 88 293, förTii

sto I lotö rer . Repetition s- och kom
ple tteringskurs i rökning_ m. ~ 
fö r dem som önska ~'?!Ido ~~g 
till installatörer , av c1vil1ngen1or 
J. von Sydow . Med 30 fig. 64 sid . 
Tryckt 1940. Pr is 2: 50 

Bokföring N r 88 . 294, . fö r_ in
sto llotörer som bedriva _si~. rorel
se i mindre skola , ov c1viling . J. 
vo n Sydow. 60 sid . Tryck t 1940. 

Pris 1: 75 
Vind-elverk 

Vind-e lverk N r BB 41. Konstr uk
tion sboken för Vind-elv~rk b~
handlor ingö ende somtl1go nit
höra nde konstrukti .onsproblem . 
Texten belys es dessutom_ f!V ett 
40-to l il lustrat ione r och ritnin~9r . 
I boken beskrive s hur mon s10 lv 
kon bygg a ett enke lt men till
förlitligt vind-el -verk. 2 ,o uppi. 
Tryckt 1944. Pris 4: 50 

Vind -e lverke t Nr BB 296. I teo ri 
och praktik . Med 41 ill ustrati0ner 
oc h ritningar . 48 sid. Tryckt 1943. 
Av civilingenjör Tore Po rsond er . 

Pr is 2: 75 
!:lek i risk motor Nr BA 5. An~;s

ningor hur mon själ". kon g~ro 
en billig men effektiv elektrisk 
motor för batteri- ell er eckumu
lo tordrift. Med 10 fig . 6,e o m
ar betade upplag an. Tryckt 19'41. 

Pris 1: -

Radio 

Amatörradio Nr BB <180, ov 
civili ng. Jo n Möller {SMSX~I. 
Boken redogör i tyd liga och. l~tt 
fö rstöddo ordalag, utan onod1go 
teore ti ska betrokl'elser , för ollt 
en sändaram atör eller blivande 
södo n önskar veto om licenspr9 v, 
trafikreg ler , mottag ar- oc h ~on
dorby gge , nätogg rego t , ny~_kl1~g, 
modulering, antenner, ovstorning 
m. m. somt in nehålle r to be(le r 
över amatörprefix för hela vorl
den, förkortni nga r oc h ropport 
skolo r . 232 sidor med 141 bilder 
och schemor . Tryckt 1948. 
Pr is höft. 12: 75, in b . 16: 50 

Modern televisionsteknik Del 
111, Nr BB 390, av civiling. Horr_y 
Stock rna n. Ur innehå ll et , Telev1-
sionsko mer a n, telev isionsst udi'?n, 
traQsmissionsförh ållande n. 50 111. 
80 sido r . Tryckt 1945. Pri s 1: 50 

Radi otek nisk han db ok N r BB 414, 
ov ing . Erik And er~en. pu"!bär
lig för allo serv1ce_mon inom 
rodiobron schen. 2,o utok ode u1;:p
logon. Ur innehållet, Grundlog
gande forml er och defin ition er . 
Elektronrör. Jonr ö r. Sändare. 
Mottagar ens konstruktion o . verk
ning ssätt. Serviceverkstaden, ar
betsbor det , be lysning o. ver kt)lgs
upp sättning. Moderna servi ce
instrume nt, schemor o. kon_str_llk
tions beskrivning ar . Någ ra v1khgo 
rod iomöt ning or . Felsökning i ra
diomottogore , utförliga anvis
ningar för systemot~sk fe lsökning . 
Störni ngar. Ultrohogfrekven stek
nik Ekoradio . Tab ell er och no
mogra m. 500 sid. med 260 illustr. 
Tryckt 1947. Inbunden i klotb ond . 

Pris 20: -
Radiomottagaren Nr 8D 126, av 

Th. Chri stiansen, svensk översätt 
ning och bear betning ov Sifie r 
Lemoine, är en bok om fel sok
ning och rad ioservice . lnneh å [ler 
en beskr ivning av d e vonl1go 
mottagar typerna, al lo tänkbara 
fel som kunna uppstö, hur fe len 
uppsökes och repareras . Rad io 
verkstadens utru stning, kundtjänst, 
ka lky lering, ränt ab ilit et m. m. 
Illus trerad. 230 sid . Tryckt 1946. 
Pris höft. 11: 50, inb . 14: 50 

Kortvågs mottagning N r BB 33, 
av civiling . Mats Holmgr en. Ny 
delvis omarb etad och för övrigt 
reviderad upp la ga utgiven 1946. 
Innehål ler schema med o llo vär
den · för större och mind re kort
våg sapparo ter även ultrokort vög. 
Tabe ller över spo lar somt kretsar 
för bond spridning etc. 56 sidor. 

Pris 1: 50 
Radi olexikon av ing . H. Stock

mon. f örkl aringar på radi ote k
niska ord och uttr yck. Med bil
der och kopplingsschemor. 60-
80 sido r per del. 

Nr BB 26, del 1. Pri s 1: 50 
Nr BB Zl, del 2. Pri s 1: 50 
Nr BB 28, del 3. Pris 1: 50 
Nr BB 29, del 4. Slut 
Nr 8B 376, del 5. Pris 1: 50 
Nr BB 389, de l 6. Pri s 1: 50 
Nr BB <182, de l 7. Pri s 1: 50 
Nr BB 497, del 8. Pris 2:-
Nr 8B 498, del 9. Pri s 2:-
Nr 8B 499, del 10. Pris 2:-

CLA S O H L SON & C : o A . - B., I N SJ O N . 

Experimentböcke r 
för händiga pojkar 

Experimentbok lär pojkar Nr 
BB 37, ov S. Nordlonder . Ur in
nehö llet, lnfluensmoskin , e lektro
magneter , el ektr . ringk_lo~ko, in
duktionsopporoter, gnistind ukto
rer, morseteleg rof , båglj uslomp o, 
elektr. motorer, etektr . genera
to rer tr ansformator e r, urverk, 
!inse; reflektorer, kikare, skiop 
tikon ~ppo rot , proj e~tionso ppo
rat, kinema tograf, si ren, kold
blondningor , köldmo skin, ångm n
skin va ttenturbin, hektogrof, ets
ning av glos, tillverkning av speg 
la r , fosforescens, kemiska för
eningar, framställning av syre,, 
bengaliska e ldar, iulgran~blo ss, 
fyrverkeripjäser, trollerivot s, or, 
lemonad er, vågo r, pumpor , gyr.::.
skop, centr ifug , br o ndolormop po
rot lödning , gjutning, impregne
ring, glosbehondling, fotografe 
ring , radio m. m. 129 illustr. 152 
sid. 5 ,e omorb . uppi. Tryckt 1947. 

Pris 2 : 75 
Den unge experime nta lorn N r 

BE 70 av R. Fischer . Ett hundratal 
fysikali ska exper iment och e
skriv ningor på enkl a apparate r 
härf ör, som var och en sjä lv kon 
göra. Några exe mpe l, Decim_ol
våg, br evvög, pumpor, tre ol,ka 
fuktigh etsmäto re, kompas s, appa
rater för expe riment med inf luens
moskin, golvoniskt e lement, gol
vonoskop, ringklocka, te legr af-. 
a pp arat, indu ktionsoppor ot, peri
skop, comero ob scura, m. m. 96 
stora sidor 23X 30 cm, varav co 
50 plansche r med enkla schemo
tisko skisser pö ollo apparater. 

Pris endast 1: 65 

Små eleklromolorer Nr BB <183 
av Odd Rönningen , visor hur 
händiga pojkar med billigt ___ ma-
terio l och enkla ve rktyg Sif!lvo 
kon göra 19 intressant a elektriska 
moto rer av vilt ski lde typ er, frön 
enk la järntrå ds- spikmotorer till 
mera inveckl ade moto rgenerato
rer. Boken be står ov 98 rikt illu
strerade sidor plus 24 fotogra
fiska plansch er. Tryckt 1948. Kar
tongband . Pr is 4: 75 

Lek med strömmen N r BB 503. 
En hobbybok av J. Jongö , som 
beskri ver hur mon sjä lv ti llverkar 
smö el ektr iska motorer och appa 
rater m. m. e lektr iska ur, syn
kronmotor er, e l-bilor , impul ståg, 
kri stallmottaga re, botle rimotto
gore för kortvög , störn ingsskydd 
m. m., 140 sid. 62 fig . Tryckt 1950. 

Pr is 3: 75 

5 



Experimentbok Nr BB 40, av 
lwan Bolin. 300 lä rorika och ro
liga elek tr is.ka, optiska, akustiska 
och kemiska experiment. Innehål 
ler , En könslig elek tricitet smäta
re, hur man gör en liten elektri
citetsmaskin, den elek t riska kano
nen, galv an iska element, att etsa 
en kopparplåt, medaljtillverkning, 
ått iksfab r ikatian, hur man gör en 
förstoringsspegel, cigarrlådan som 
kame ra, elek tro lys av sa lter och 
vatten, försilvring o. förnickling , 
det ele ktriska hjärtat , en elek
trisk evighetsmaskin, d en el ektro 
kenmko telegrafen , elektrisk 
förgprakt, vätgas och knal lgas, 
färgade lågor och bengali ska el
dar, ett gasverk i n:,iniatyr, apel
sinparfym , hudcremer och hud
salvor, lruktestrar och frukt
essenser, kokos tvål och hushålls 
tvöl, framställning av o lika slags 
såpa, konstsilke ur ett löskpapper, 
att etsa i glas och zink m. m. 
Tryckt 1941. Med 71 illustrationer 
och teckningar. 5 ,e tillökade upp
lagan. 253 sidor . 

Pris inbunden 4, 50 

Kemiska trollkonster Nr BB 222 
och många andra ti dsfördriv ov 
lwan Bolin. 225 intress anta lä ro
rika och roan de experiment. 162 
sidor . 45 bil der. Inbund en. 3,e 
oma rb etade uppi. Tryckt 1946. 

Pr is 3: 75 

Att laborera hemma Nr BB 444. 
En handledning av lwan Bolin och 
B. Gusta wer som beskriver 150 ke
miska expe r iment som man sjölv 
kan göra med enkla mede l, samt 
hur ma n in reder ett hemlabora
torium, lllustr. 80 sid. Tryc kt 1946. 

Pris 3 : 75 
Pojkarnas teknikbok Nr BD 118. 

En modern bo k av ny typ för alla 
po jkar som är intr esserad e av 
fl ygp lan, bilar, båtar, mode ll
flygplan m. m. Rikt illustrerad. 

Pris 1: 50 

Pojkarnas modellbok Nr BB A55 
av Odd Rönning en. En samling 
beskrivningar på intr essanta ex
periment, roliga leksaker och nyt
tiga grejar som varje skolpojke 
själv kan göra; bl. a. trolleri
appa rat er oc h trallknut ar, skruv
stycke, o l ika sällskapsspel, en 
spe lautoma t, li lleput1åg , prop el
lerbi l, motorbåtar, racerkälke, 
xylofon, pantograf, vattenturbin, 
modellflygplan, 3 olika el-moto
rer, teleg raf, stjärn kikare , skiap
tikon, ångmaskin m. m. 95 sidor 
och öve r 100 bilder. Inbunden i 
kartongband. 

Pris 3: 75 

Vi bygger en modelljärnväg 
Nr BB 456 en handledning av 
Sven lingö som utförl igt beskr i
ver a lit som en mj-byggare be
höver veta, bon bygge, kontroll
bord, a ut. väx lar och signalsy
stem, lok- och va gnb ygge, kraft
överföring m. m. 92 sidor och 
hundratalet illustrationer och bil
der fr å n färdiga anläggningar . 
Ny reviderad upp i. Tryck t 1950. 

Pris 3: 75 
Fickracern Nr BB 431, av G. 

Lönnquist, som i boken redogör 
in i den minsta deta l j för hur man 
bä st ska 11 konstruera och bygg a 
en motordriven fickr ace rb i I och 
bana, somt om körteknik och 
trimning . 60 bilder. 80 sidor. 

Pris 1: 75 
Hobbybo ken 1950 Nr BD 162, 

mode llbyggarnas internation ella 
årsbok om modellflyg, modell
båtar, modelljärnvägar och mo
dellracerbilar. Artiklar, ritningar 
och arb etsbeskrivningar på 160 
sido r, med 100-tals bilder. 

Pris höft. 3: 75, inb. 5: 50 

Modellbåten Nr BB 313, hur 
den bygges och trimma s. Av ing. 
Jac. M. !versen. Tryckt 1943. 

Pris 2: -

Flyg böcker 

Flygboken Nr BB 403. I popu 
lä r form allt om civil-, militär·, 
segel - o. modell fl yg . Flygplanets 
konstr ukt ion in i minsta detalj, 
dess instrument o . hur de funge
ra r. 250 sid. 100 illustr. Tryckt 1945. 

Pris e nd as t 1: 35 
Segelflyghandboken Nr BD 90. 

Världens bästa bok om segelflyg
ning. Flera hundra bilder, rit 
ningar och kartor. s: 8 sid. For
mat 16X23 cm. Tryckt 1944. lnb . 
i klotband. Pris 13: 50 

Våra flygplan Nr BB «2. Bil 
der och beskrivning av ett 90-ta l 
olika flyg pla nsty per sam finn as 
i elle r trafikera Sverige. Mått 
farter , vikter , motorer m. m. E~ 
bra uppslagsbok . Tryckt 1947. 

Pris 1: 75 
Modellplanskonstruktion Nr BD 

12(, av ing. Sigurd Isaksson. En 
utförlig han dledn ing för mode ll 
flygare. De tekni ska beräkning 
arna vid konstruktion av segel
och motormod ellp lan. 125 sidor. 
80 bilder. Tryckt 1947. 

Pris 4: 50 
Motorflyg för alla Nr BB 458 

en populär flyghandbok av ma
joren vid Flygvapnet N. Kind 
berg. Ur innehållet, Vad fordras 
för att bli flygare? Flygutbild 
ning . instruktioner vid e lementär 
flygni ng, avancerad fl ygni ng . Ka
tekes för flygare m. m. 110 rikt 
i l lustrerade sidor. Tryckt 1945. 

Pris 3: 75 
Pojkar och mekanik Nr BD 156 

innehåller teckningar och anvis
ningar på nyttiga och roliga cr-
1,_~lar som _varje hä ndig pojke 
s1alv k_an go ra, bl. a., cykelbil, 
landsvagss egla re, eleklrisk lyft 
kran, vattenturbi n, kikare, fjö der
rnotor , tr yckpress, hektograf , pan
tograf, telefo nanläggning m. m. 
100 sid . och 100 bild . Tryckt 1948. 

Pris 3: 75 
Skolpojkens egen verkstad Nr 

BB 384. Några idee r och anvis
ninga r av Karl Ryde, till utföran
det av pra kti ska och trevliga ar
beten. Något ur innehållet, Hur 
jag inr eder min verk stad , arbet en 
i metall, papporbeten, bear bet
ning av glas, målningsorbeten, 
små elektrisk a arbet en, kristall 
mattag are m. m. Inbunden . 130 
sido r. 3,e upp lagan . Tryc kt 1933. 

Pris 2: 25 

CLAS OHLSON & , o A .- B., I NSJON . 

Min hobby Nr BB 487. Ett 25-
ta l o lika hobbies beskriva s, sö
sa m, samlin g av frimärken, mynt, 
autografe r, djur oc h växter m. m., 
tec kning, målning, amatö rkera
mik, fotografering, akvarier , ra
di o, cykelbilor, bygge av flyg
pla n, bötar och järnvägar i mo
dell m. m. 256 rikt illu strera de 
dubbe lspalti ga sidor. Tryckt 1948. 
Inb unden. Pr is 6: 50 

Nytta och nöje på fritid Nr ·so 
130, en hobbyhandbok av Knut 
Stenring som löser fritidens pro 
ble m. Behan dlar , Teckning . Möl 
ning i olja, tempera, akvarell o . 
paste ll. Etsning. Träsni tt. Model 
leri ng. Modellbygge. Förgfato
gra feri ng . Smalfilmning . Solur. 
Slä ktforskning, samlingar m. m. 
220 sidor. Tryckt 1944. 

Pris 3: 50 

Praktiska fritidsnöjen och hob
bie s Nr BD 92, av Kerstin Key. 
Nö got ur inneh . : Hur jag själv 
by ggde min stuga, drivning av 
metall a . ciselering, etsning , hur 
man gör blyinfattade fönst er och 
lyk tor, intarsia, linoleumtr yck, 
bärnstensarbeter., hur man stop
par och klär om sina möbler , 
gjutni ng i gips, nätknytning, ljus
stöpning, hur man halvsular sina 
skar själv, hur man gör mar
schaller, vax facklor, julgransbloss 
m. m. 268 sid . Tryckt 1944. Med 
152 illustrationer och ritningar. 
Pris höft . 12: 50, inb. 16: 50 

Konsthantverk i hemmet Nr 88 
287. En instruktiv och läror ik 
handbok av Lisa Jahan san . Nö
got ur innehållet, Hur man lac
kerar och . mölar brickor . Siden
mål ning hållbar i kokande vatten. 
Gyllenlöde r. Läde rp la stik. Skinn
förg ning. Handtryck . Bat ik. Mön
stertörg ning . Brokadmålning . Per
game ntskärmar. Craqu elerin g el
ler sprick bild nin g. Miniatyrmöl
ning . Silhu etter under glas . Pors
linsmål ning . Recept m. m. 144 sid. 
lllus tr . 3,e uppi. Tryckt 1947. 

Pris 3: 50 
Gör det själv Nr BD 157, tips 

fö r händig t folk av D. Stenberg . 
Inneh åller inte mindre ön 229 
i llustr. beskrivninga r på nytt o
och prydnadsförem61 för hemmet 
som man lö tt gör själv. Omfat
ta r både manliga och kvinn liga 
ar betsuppgifter i sömnad, mö
leri, papp- och t räslö jd, snickeri 
m. m. Tryckt 1945. Pris 2: -

Skolagning Nr BA 171. Hand
bok i skolagning av Gunnar Björk . 
Illus trerad. Tryckt 1943. 

Pris 1: 50 

Diverse handböcker 
Handbok i korgflätning Nr BD 

13A. Praktisk vägledning utarbe
tad på uppdrag av Svenska Hem
slöjdsföreningarnas Rikslörb . av 
E. Sorgl und och T. Hyllen . Be
skriver utförligt tillvögagöng ssöt
tet vid flätning med vidjor, spån, 
rötter, halm m. m. I boken finn es 
prov p6 både pr ak tiska och 
konstnärliga modeller. 142 sidor . . 
167 bilder. Tryckt 1947. Inbun den. 

Pr is 6: 50 
Skyltning Nr BB 352. Hundra 

idee r för skyl tnin g av Erik Ryd
man. I llustr . 98 sid . Tryckt 1941. 

Pris 1: 85 
Flöckor Nr BA 176, av fru 

Märta . 201 säll att ta ur fläckar 
m. m. Pris 1: 50 

Vulkanisering Nr BB 280. Läro
bok i vulkaniseringsyrke t av Gös
ta Ryden. 2,a uppi. 102 fig. och 
helsidespl. 101 sidor. Tryckt 1934. 

Pri s 2: 50 
Hur jag sköter min cykel Nr 

BB 354. En handbok utgive n i 
samarbete med Cyke lfröm ja ndet 
av gen erals ekr . Sven Wintzer och 
kap! . Jacques E. Lamm. Tryck t 
1943. Pri s 2: -

Värmeledningar Nr BB '09 . 
Handledning vid skötsel av vär
meledni ngar av alla sla g . Utgi 
ven av Svenska Värme - och Sani 
tet stekni ska föreningen . 80 sid or . 
20 fig . lnb. i klotb. Tryckt 1933. 

Pri s 3:-
Slogrutar Nr BB 28A, och rut

göngeri förr och nu, av A . G . 
Högbarn. lllustr . Tryckt 1928. 102 
sidor . Pris 1: -

I kemistens verkstad Nr BD 62, 
av lwa n Bolin . Ur inneh ., Från 
guldmakarkonst till kemisk veten 
skap . Det leva nde livets kemi. 
Kemisten i konkurren med natu 
ren. Växten som kemist. Konst
gjord kautschuk, bakelit och an
dra konstmassor . Levande och 
död mate ria . Med 82 bilder . 190 
sidor. Tryckt 1942. Pris 6: 50 

Mannens bok Nr BD 120, är 
en hemmets upp slag sbok i vilken 
marr får lära sig göra allting 
själv . Något ur inneh ölle t , inred
ning och utrustning i bostaden , 
hur man själv slöjdar, snickrar 
och reparerar därhemma, 100 
trödgå rd sfrågo r få r sitt svar, 
sjukvård, juridik till husbehov , 
hur man ordnar t ill fest , smal
filmning, samlingar och hobbies 
m. m. Med 425 bilder i svart och 
färg. 558 sidor. Bokens storlek 
20X 25 cm. Inbunden i ha lvfranskt 
band. En sti l ig presentbok . 

Pri s 30: -
l<l>nsthantverk Nr BB 429, av 

Ake H. Huldt är en mycket in
nehållsr ik bak varur man kan 
lä ra sig fö rfaringssätten vid; in
tarsiakonst, träskulptur, grafisk 
konst, tygtryck , batik, glasmöl
ning, keramik, metallkonst, si lver
smide, konstsmide, gipsgjutning, 
konstgjutni ng. 190 sid . 123 bilder. 
Tryckt 1944. 
Pris höft. 12: 50, inb. 18: -
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Tusenkonstnären Nr BB 38. En 
bak för händiga persone r , samlad 
och bear betad av Robert Nickel
sen. Med 122 i llustr . Ur inneh . , 
Må lning, betsning, bransering, 
lödning , förkoppring, fö rsi lvrin g, 
glosarb eten, elektriska anlägg
ningar, bindning av böcker . Saker 
som man själv kan förfärdig a , 
Trap ets, enmedig kälke , språng
bröde, vindflöjlar, drakar och 
andra luftfartyg, höjdmätare , kok
låd a , schäslong , en lös- o. skriv
pu lpet, not stöll , bokhylla , fuk
t ig hetsmötare, en autom atisk vatt
ningsapparat, en solväc kare , en 
elektrisk väckarklocka, en prak
t isk pump, en regnalarmapparat, 
en solvisare. Nyttiga vinkar och 
recept: splitsning av t6g , kö ld
blandningar, hektog ra f och hek
tografbl öck, lackering av cykla r, 
impregnering av tältduk . färg
ning av gl ödla mpor m. m. 174 
sidor . 8,e upplagan . Tryckt 1949. 

Pris 2: 75 

På strövtåg genom rymden Nr 
BD 123, av Karin Schultz. För de 
unga lämplig, lättfattlig skriv en 
och rikt illustr . bok om vörlds
rymden . 77 sidor i stort format 
med 47 bilder, Inbunden . 

Pris 3: 75 

Amatörastronomen Nr BB 285. 
Handledning i abser va tion skanst, 
av Nils Tamm och Ake Wall en
quist . lllustr . 127 sid. Tryckt 1942. 

Pris 3:-

Vi binda böcker Nr BB 385 av 
Sigurd Möller . En bok för ama 
törer att med billigast möjliga 
verktygsuppsätt ning kunna östad
komma starka, prydl iga o. håll
bara band pö enklost möjliga 
sött. 25 illustrati one r . Tryc kt 1944. 

Pris 2: 75 
Amatörbokbinderi Nr BB 201, 

av Kerstin Key. 4 ,e lillökade 
uppi. 59 fig . 128 sid . Tryckt 1948. 

Pris 3: 50 
Bokbindaren Nr BB 202. Kort

fattad handbok för nybörj are av 
Axe l H. Sjöberg. Med 47 illu str. 
2,a t i llökade uppi. Tryckt 1936. 
62 sidor. Pris 1 : 50 

Läderplastik N r BE 38, full stän
dig lärokurs i läderplastik, jämte 
ett stort antal mönster av Hulda 
Bengtz. En utförli g hand led ning 
i ett förnämligt och intressant 
konsthant verk. Storl ek 21 x27 cm. 
Tryckt 1935. 2,a upplagan. 

Pris 4: 75 



Hand böcker 
Träsvarvning Nr BE 65. En ut

märkt handl edning av B. Arvids
son och E. Johansson. ·inn ehåll : 
Beskri vnin g av svarven och er
fo rderliga tillbehör . Olika stål 
och pa troner . Ov ningar i sva rv
ning. Hur mon svarvar fat , d jupa 
skå lar, klot , ovala farmer och 
spi ralv rid nin ga r. 26 he lsidespl an
scher med ett 50-ta l saker a tt 
svar va ; askar, äg gkoppa r, skålar ., 
bord s- och galvl ampa r m. m. 
somt en avde lning om yt behand
ling. Pris 4: -

Möbler Nr BE '6. Katal og öve r 
r itni ngar för han tver k och slöjd . 
Utg iven av Sv. Slö jd fä renin gen. 
Med i llustr . och ritn ingar på ma
derna möb le r. Tryckt 1941. 

Pri s 3: 35 
Slöidskisser Nr 88 4'6, fö r 

lantbruk a re. Ett 20-tal ytt e rst 
enkla men pra ktiska släj do rb eten 
främst fö r lantgår de n. Må nga bra 
t ips. 42 b i ld sid or . Try ckt 1945. 

Pris 1: 50 
Slöjda själv Nr 88 125. Ett 

t rev ligt häfte i fl erfä rgstryck med 
ett 40-ta l rit,ning ar och fö rslog 
till enkla saker av pl ywoo d som 
vem som he lst kan snickra. 

Pr is 0: 45 
Hantverk I hemmet Nr 88 309, 

av Kerstin Kev . N ågo t ur in neh.: 
Hemmagjor d hyvel bänk, lådmö b
ler, hur mon betsar tr ä , hur man 
bonar en möbe lyta, hur b jö rk
möble r kunna antik behandla s, hur 
ma n renove rar ek mä bl er , hur mo n 
finpole rar möbl er, s. k. fr ansk 
pol er ing : möbl er med träi nlägg 
ningar , (in ta rsia !, hur man reno 
verar skinnmä b ler, hur mon lager 
rottingsi tsar , hur ma n fl äto r stol 
sit sar av snod der e ll er snöre n, 
hur mon laga r lin ol eummattor , 
hur man lägge r ett par kettgolv , 
hur man bona r golv ov g ra n oc h 
furu, vin te rb ona r stuga n själ v 
med träfibe rp latto r samt hundra
tals and ra råd. Med 69 i ll ustra
tioner och teck ning ar. 162 sidor . 
Tryckt 1940. Pr is 5: -

Vinkeltrappor Nr BA 8. En för 
klaring öve r t i llväg agå ngssättet 
vid t i l lve rkning av vinke ltrappo r, 
av N . A. Persson. Med ri tningar. 

Pri s 1 : 50 
Huggning av lakstolar BA 6. 

Förkla ring över ett enkelt för 
fa rin gssätt med enkla re tak stola r 
av byggm äst. N. A . Persso n. Me d 
27 fi g. och ta bell er . 24 sidor . 
Tryck t 1937. Pri s 1: 50 

Ritning Nr RB 28, t i ll fr ib äran
de trätaksto lar i tre oli ka spänn
vidde r 8, 9 och 10 m. Ritning, 
bygg nad sbeskriv ning och di men
sionerings tabell er ov inge njö r N . 
Henn ing . Pr is 1: 50 

Byggnadslag Nr B8 485 och 
byggna dsstadga av 1 jon . 1948 
med sokr egiste r. 168 sid . 

Pr is 3: 30 

träslöjd och byggnadssnickeri 

Snickeriboken Nr BE 47, hop
snick rad ov fackmän fö r hobby 
folk . Populär lä robo k, p raktisk 
uppslagsbo k, rol ig lä sning fö r .a lla 
fritid ssnickore : slöjd ande pa Ikar , 
möbe lamat öre r, vi lla ä gare , sport 
stug ebygg a re och a lla and ra en
tusiaste r och vä nner av såg , hy
ve l och hamma re . 140 stora sid .I 
30X 21 cm, mer än 300 instruktiva 
bi lde r. 25 helsi dor rit ningar t i ll 
t rev liga slö jdarb eten , maderna 
möbl er , pra kt iska bygg na~ skan
stru kt ia ner m. m. 10 fack man på 
snicke ri och slö jd ho skrivit Snic
kerib a ken under öve ri nseende av 
slöjd inspek tör Gunn ar N ilsson . 
Tryck t 1944. Inb unden. 

Pri s 5: 55 
Leksaksslöjd Nr BE 54, av 

G unnar And er . Trev lig e fö rslag i 
fl e rfärgstry ck till ett 70-ta l al i ka 
leksaker i t rä , att må las i gl ada 
färg er. Pr is 2: 25 

Handbok i bygge Nr 8B 48, 
av T. Kor lströ m. Prakt isk hand
ledni ng för sportstuge - och vi ll a
byggare, entrepr enörer m. Il. Ur 
inneh.: Val av tomtp lats . Formu
lä r t i ll ko ntra kt. Köpebre v. Lag
far t . G rundarb eten. Sprä ngning s
orb ete . Bor rståls hä rd ning . Drä 
nerin g oc h avlopp. Betong g jut
ning . Träarb et e . Takko nstrukt io
ner. Taktäckn ing . Vinke ltrappo r 
med ritning . Kö kets inr edni ng . 
Värme och sanit et. Murningsor
bete n. Arb etsbeskriv ning . För
vondli ngstabe l ler , kvm t i l l kub ik
fo t, mete r ti ll fa t. Entrepr enad
kont rak t. Kostna dsförsl ag m. m. 
Om statslån , Bornri kelå n. Egna
hemslån . Tert iä rl ån, småbrukare
lån. Boken ä r illu strerad med et t 
40-ta l teckningar jä mte 12 minia
ty rr itningar ti l l mod erna vill a r o . 
spo rtstugor . 11 ,e utöka de uppi. 
152 sid or. Tryckt 1949. 

Pris 3: 50 

Handbok i snickeri Nr BB 44 
fö r a matörer ov John Svensson. ' 
5 ,e ti ll ökad e uppi. Beha nd lar 
mater ia l, arb etsmetoder, po le r ing 
och lac kering samt ger upp sla g 
t il l diver se mö b ler, grin da r m. m. 
Tryckt 1943. 152 sido r. 135 i llu str. 

Pr is 2: 50 
Snickeri Nr 88 53. Läro bok i 

a rbetsku nskap i ans lutnin g t i l l 
snickeri för fart sättning sskolor o . 
andra ungd amsskolor samt fö r 
sjä lvstudium av Erik Nisses-Gag
nar . Innehå ll : Me de l ett ö ka 
virkets va rakti ghet, virk ets tork 
ni ng och i mpre gnering . Skogs
avverkning och flot tni ng . Bygg
nadssnickeri: Gru nd , vä gg ar och 
sto mmen, kläd sel, dö rrar o . fö n
ster , toksto lar , go lv, t ra ppor , 
hop huggning ar . Möbelsnickeri : 
t i ll skärn ing o . fog ning, gr adning, 
zin knin g , ta ppn ing, slitsnin g, ge
ring , faneri ng , put sning , möbe l
rit ningar. Ytbehandling : Ferniss
ni ng, bets ning , boni ng, po lering, 
må ln ing . 112 sid . 8 ,e upp i. Tryckt 
1950. 62 fi gur er . 

Pri s 2:25 
Lilla svarvareboken Nr BA 7. 

Anvisninga r J.,ö r menige man att 
själv förfärdiga d en enkla svarv
stole n jämte be höv liga pa tr one r 
oc h verkty g , samt dä rå svarva, 
slipa oc h po lera ar bete n av t rä, 
horn och ben , ävensom att för 
färdiga slä ngko mmor oc h skr uv
bul ta r t i ll snedverk tyg , ov J. M . 
Bang . 9 ,e uppl agan . Tryck t 1942. 

Pris 0: 90 

Husbyggnad 
Husbyggnod Nr 8D 169, ett 

in nehå ll srikt och modernt upp 
sla gsverk fö r a ll a slags yrk es
män inom bygg nad sfacke t. Be
hand lar, bygg nad steknik, mate
ri a le r, p lanering, ka lky lering , 
adminis tration m. m. Verket är 
bund et i två kraf t iga k lot bond 
om sammanl agt 1.700 sido r och 
1.600 illu stra tioner . Tryckt 1946. 

Pris 75: -
Cement och betong Nr BD 113, 

av civi l ing. Tag e Bilde . Ur i nne
hå l let , Histor ik. Sammansätt ning . 
A rmering . Hå l lfasthetsprov . Be
to nge ns t i l lred ning, bea rbetning, 
centrifu gering . Hä rdning . Form
byggn od . Undervatten s- och vin

terg jutni ng . G jut-, pu mp-, spr ut
oc h klinker_bet ong. Eternit ~ sipo 
rex, santonn , tret ong, stran gbe
tong m. m. 50 fig . 52 helsides 
p la nscher. 264 sid . Tryckt 1940. 
Inbu nden i klotband . 

Pr is 10: 50 
Sportstugon Nr BB 395, som 

amatörb ygge . En detal jerad a r
betsbe skr ivnin g frå n grund t i ll 
tok av Ernst Wå ngsted t. Ov er 
60 lättfatt l iga oc h beskrivande 
i l lustra t ioner . 146 sid or . Tryckt 
1939. Inb unden. Pri s 4: 75 

Bygg sportstugon själv Nr BB 
49, praktisk hand ledn i ng i stu
gans p laneri ng, bygg nad och in
redni ng . Me d 27 i llu str . 135 sid . 
Tryck t 1936. Pr is 2: 75 

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

Målning och ytbehandling Fotografering 

Handbok i målning Nr 8B 62, 
av P. J. Larsson . 8 ,e upp i. ] 36 
sid . r ikt i llu str . Prok! isk och lott
fattlig hjälpreda far . den s_o m 
själ v önska r utföra sin målning 
e l ler re p . efter n_ya met?de r . F~ll
ständi ga anvi snin gar I må l'! 1ng 
med ol je färg, limf?rg, sla mlo; g, 
rödfä rg . Tapet ~enng . _Takspan 
ni ng . Mo rmor enng . Adnng . Plas
ti sk fä rg . Kra kel eri ng . Sky lt n:,å l
ning . Bi ll acke(i ng . Båt .må lnin g . 
Spor tst ugemåln1ng . Mo be lmål
ning . Boning . Betsning . Poler !ng . 
Fernissning. Lasenn g . L9ck7n ng . 
Recep t på lärgsamma nsottnin11ar . 
Kostnad sberä kni ng . Spacke ll~ rg . 
Färgåtg ång . Om pe~s l'?r. Farg
har mo ni. A rbetsbeskn vn1ng m. m. 

Pr is 2: 50 
Målarhandbok Nr BD 141. Prak

ti sk hand bok av Sigur d Mö ll ':'r. 
Mo de rn och lättfatt l ig be~knv
ning på olla slog ~v må lnings 
a rbeten utom- och ino mhus, ta
pe tsering , behandli ng oy go)v, 
möbe lmålni ng , ytbehand lin g, in 
ta rsia, förgyl ln ing, fö rsil vring och 
bronse r ing m. m. och ':"n omf a t
ta nde receptsamling . Rikt il lustr . 
212 sid . Tryckt 1947 Pris 8: -

Handbok i måln ing Nr BB 392, 
ov A. Säder ber g . Ur innehå llet , 
Al lmä nna råd vid mål nin9 . Må l
nin gsarb ete t uto m- och ino mhus 
i en nyuppförd trä vi_ll a. Tap et
uppsättningen . Mål ni ngsrepa ra
t io ner. Dekorat ionsmålning. Text
ning och målning av sky lt.ar . Mål
ning på tyg. ~ öbe~må lning . Bil
lac kering . Plasti sk farg m. m. 144 
sid . 50 b ild . 6 ,e uppi. Tryckt 1946. 

Pri s 2: -
Hiälp d ig själv Nr BB 63. Prak

tiska råd och recept fö r utgiftsbe
spara ·nde hantv erk i hemmet_ av 
K. Key . Ur inn ehåll et , Målni~g, 
be tsning, tap etsering. At~ sk.oro 
glas oc h sätta i ruto r , l'?dn!ng, 
ce mentbruk ti ll betongg Iutning, 
eld fast lera , murbr uk m. m. 6,e 
upp i. Med illu str . 124 s;d. Tryckt 
1949. Pr is 2: 75 

Fiolbyggnadskonst Nr BB 272. 
Prakt isk och te o re tisk vägled ning 
av J. A . Ca rl ä . Ur innehå l le_t, 
Vi rkesva l. Ma ll. Utfär l. om . varIe 
dels t i ll ve rkning. H'?p limn1ngen. 
Betsning och lacke ring . Lackets 
be tyd e lse. En god fi o ls egenska
per. Figu rer i texten somt so_m 
b i la ga en ritning i full skala till 
en fiol. 3 ,e uppi. Tryckt 1943. 

Pr is 4: 50 

Ytbehandl ing N r BB 61.. Ha n~
bok i mode rn yt behandling for 
a matörer oc h nyb ör ja re ov G . 
Friber g . Läro bake~ fö r _allo a ma
tör er som önska lar o sig de mo
de rna metod erna för ytbeh and
I ing med ce ll ulosaprepara ter:. I 
denna bok avhand las på ~Il lott 
fat t ligt och instru ktivt s~tt .. hur 
man steg för steg går t il lvo_ga 
fö r att få fr a m yto r med o~ d 1!:'P 
spege lb lan k gla ns. Boke n a r fa r
sedd med ett tju gota l i llu st~. och 
schematiska b i lde r. 3 :e utokade 
uppi. Tryckt 1945. Pr is 1: 85 

Möbelmålning Nr BB 67. En 
kort fattad handb ok fö r a matörer . 
Ur innehåll et , o m v~rkty g o_ch 
materioli er, tillblandnin9 ov . !a• 
ger , be tsning , ek- , valnot -, b1o_rk
och mahognyådring, la ~kenn Q 
m. m. Illu stre rad med bil ~er 1 
texte n samt 5 st . pl anscher I fle r
fär gstr yck. 8 ,e uppi . Tryc kt 1949. 

Pris 1: 85 
Träådring. 

Träådringsverk Nr BE 3~. Om 
fatta nde 15 färgp lanscher I storl . 
35X 45 cm med fö rklar ande text 
av Erik Kock. 

Pr is fö r hela v e rke t i p o rt 
följ . . . • • . • . endas t 3: 50 

Träådring Nr BE 33 en i an slut
ning t il l träåd ring syer k~t B_E 32 
utar betad han d ledning I utforan
det av de ol ika åd ringarna sa mt 
fantasiådring . Pr is 1: 50 

Marmormålning Nr BE 34. Mä~
ster och besk rivand~ te xt far 
ma rmormå lning, av Erik Kock . Ett 
prakti skt och lättfatt ligt ve rk med 
text i undervisan de fa rm oc h med 
5 st . p lanscher i fl erfär gstry~k. 

Pr is enda st 1: 75 

Brevställare 

Uppslag sbok för skrivbordet Nr 
BB 437. Med ledning ov denna 
bo k kan envar avfatta sina brev 
snabbt , kor rekt oc h rak t p å sak. 
Brev som ge ett sympa ti skt '?ch 
vederhä ft igt intr yck, oc h som ar a 
psyko logi skt rätt formu le rad e och 
därf ör göre avsedd verkan . In
nehål I, Regler för svenska spr å
ket . Regl er fö r p riv atb'._ev ._ Reg
ler lär affärsbr ev. A nsok ni nga r . 
Jurid iska fo rmulär . ~60 ex . . P~ 
pr ivatb rev, a ffä rsbrev och Iun 
di sko hand ling ar. Ex. på fe lak 
tiga brev. 7.000 svå rstavad e o rd. 
Tabell e r. 70 ka p. 304 s;d , Tryckt 
1949. Pri s 4: 50 
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Amatörfotografen Nr . BB 197, 
en oöver tr äffa d fotogr':'l1 han dbo k 
av K. o. Sjöströ m. Ur inn_ehå ll ~t : , 
Hur upp stå r de n fotog rof1ska bil 
den ka mera ns ol ika de la r va l ov 
ka m'era , negati vmateria lets . e11en
skaper, fra mka lln ing , _kopier ing , 
för stori ng , recept , . skarped jup s- , 
ta be lle r m. m. 211 l1g . 285 sido r . 
Sjunde omor b . uppi. Try ckt 1950. 

Pr is 4: 25 
På kamerajakt Nr BA_ 116. ~n 

prak t isk handled ning . fa r vo ~Ie 
a mat örfo tograf , som vill få ~tor
sta mö jliga g lädj e och nytta av 
sin hobby , 4 ,e t i l löka de uppi. 
Tryckt 1946. Rikt il lustrera d . 

Pris 0: 80 
Fotosport Nr BB 198. Kort fat(ad 

lär obok i rull film sfot ogralenng 
och råd vid kamera kö p ov ~ - 0 . 
Siästr ä m. 250 i llu str . 64 sidor . 
Tryckt 1936. Pris O: 60 

Amatörfotografen s A B C_ !'lr 
BB 199. En liten bok for nyboqa
ren inom fotog raf iko nsten av He l- 1 

mer Bäckström . 3,d je upp i. _Me d 
25 figure r . Tryckt 1939. 64 sidor. 

Pr is 1:-

Moderna brev Nr BB 433. Reg
ler fö r mod ern hande lskorr espon
dens med formulär ti l l o lika slag s 
a ffä rsbr ev, pr iva tbrev, p lat san
söknin gar , be ty g, rev_erser, ful l
makte r m. m. Boke n a r kompl et
terad med sve nsk o rd li sta och 
uppta gande ca 9.000 mer el le ( 
mind re svå rstava de o_rd somt 1 
svenskan ing åe nde utl a ~dska o rd 
med förk la r ingar. 149 sid . Tryckt 
1947. Pr is 2: 75 

Stor a br evställaren N r BB 17-4. 
In nehå ll , Regl er fö r brev skn v
ning. Ex. på 70 pri va tbrev : 50 
kärl eksbrev, 60 aff ä rsbr.!"v och. 40 
jurid iska handling a r. Forteckn1ng 
på 2.000 svårst avade '?rd m. m. 
Tryckt 1945. Pris · 2: 50 

Brevställare Nr BB 173. Aff ärs 
och pr iva tko rrespo ndens, p_lats 
an sökningo r , tj änste- och tIa_nst
göri ngsbetyg, a ffär s- oc h ratt s
ho nd ling ar , po st- och te legr?fu n
derr ä ti e lser m. m. ov Sve n Linde. 
11 ,e upp lagan, geno'!' sedd ov 
hovrä ttsnot. A . Ber gstram. Tryckt 
1946. 135 sidor. 

Pri s h öf t . 2: -, in b. 3: -
Valet av levnadsbana Nr BB 396. 
Anvisning ar oc h råd av G . H. 
Kö ker itz . Beha ndl a r ca 100 ,be
fo tt nin ga r och y rken. Utbil dning , 
lön er m. m. 238 sid . Try ckt 1941. 

Pr is 4: 50 



Språk 
Svensk-Engelsk pa rlör Nr 88 75. 

Frrtzes parlarlexikan lämnar bäs
t~ ha~dl edni'!g för envar sam vill 
lara sig ta la begripligt på främ
mande språk, b ibr ingar snabbt 
och praktiskt verklig språkfärdig
het genom att lå ta lexikonets och 
parlörens fördelar samverka med 
varandr?. Format 8x 11 cm. 847 
tvåspaltiga sid. 12,e upplagan . 
Tryckt 1937. Inbun den i klatband. 

Pris 4:-
. Sven!k-T ysk parlör Nr 8B 151. 

L_1ka fareg ående . 533 2-spaltigo 
sidor. Tryck t 1936. 11 ,e upplagan. 
Inbunden . Pris 4: _ 

Ordlista Nr BB 150. Svensk
E_ngelsk och Engelsk-Sve nsk ord
I,_sta, av Charles P. Curlew. 72 
sidor. Tryckt 1937. Pris 1: _ 

Tala eng elska naturl igt Nr BB 
465. En il lustr . l iten fickbak , mm 
alla S!uderande och även de sam 
tror s,g kunna enge lska böra ta 
de l av. Den behandlar talsprå
kets karakteristiska ord- och ut
trycksva l sam skiljer sig från mat
sv. svenska. 52 sidor. Tryckt 1948. 

Pris 1: 50 
• Snabbkurs i franska Nr BB 149, 

for de t rent praktiska livets be
hov, av Gustav H. Köke ri tz. 48 
srdor . Tryckt 1932. Pris 1: 50 
• Snabbkurs i tyska Nr BA 27, 

far det re nt prakt iska livets 
behov , av G ustav H. Kökeritz. 
Tryckt 1944. Pris l: _ 

Mästers kop ssystemet. En metod 
att . på kart tid lära sig tala 
skrrva och lösa utlä ndska språk'. 
Med u!talsbet eck ningar och bifo 
gad kapmansterminalagi . Utarbe
tad av dr Al fr ed Svensson lnb 

Engelska språket Nr Bå 1ss: 
17,e uppi. Tryck t 1944. 356 sidor . 

Pris 5:
Tyska språket Nr BB 159. 16,e 

uppi . Tryck t 1936. 336 sidor . 
Pris 4: -

Ryska språk1;_t Nr BB 161. 3 ,e 
uppi. Tryckt 19.& 325 sidor . 

Pris 4:-
• Svensk~n i England Nr BA 29. 

Lar er lott och snabbt utan lä
rare , för dagligt br uk behöv liga 
ord. och fraser. Uttalet är noga 
ang ivet. Pris 1: 25 

Svensken i Tyskland Nr BA 30 
som föregående. Pris 1: 25 

Sve~sken i Ryssland Nr BA 170 
som foregående. Pris 1: 50 

Svensken i Frankrike Nr BA 
172, sam föregående. 

Pris 1 : 25 
Svensken i Spanien Nr BA 173 

som föregående. Pris 1 : 50 
Svensken i Italien Nr BA 174 

som föregående. Pris 1: 25 
Svensk-Esperant isk parlör Nr 

BA 181 öv~rsöttning av de på 
resor och ,_ det daglig a li vet 
va nligaste forekommande orden 
och uttrycken. Pris O: 75 

Lär Er engelska själv Nr BB 400 
av Harry Maiander . Denna ny~ 
bak, som nått en reko rda rtad 
spridning, lär Er engelsk a lött 
och lekande . Mer ön 2.200 före 
mål öra avbi ldade och hänv isa 
genom siffror till texte n. Uttals 
beteckningen är prak t isk och lätt 
fattlig, förklaringarna utför liga . 
Baken avslutas med ett engelskt 
svenskt, och ett svenskt-engelskt 
ordreg ,ster , vartdera om över 
4.000 ord. 4 ,e uppi. 43 ,e tusen
del . 312 sid. Tryckt 1949. 

Pris 5: 75 
Esperanto Nr BB 152. Prakti sk 

lärobok i espe ranto , för kurser 
och sjä lvstudiu m. 3,e upplagan . 
Tryckt 1934. 160 sidor . 

Pris 2:-
Svenska 

Lär Er svenska själv Nr BB A0l . 
Svensk grammatik och stillöra uv 
Harry Maiander . Ett f lertal av
snitt ur kända svenska författa res 
ve rk . t j~na att åskådl ig göra un
derv1sn1ngen. Ave n lyr iken och 
dess reg _ler har f_ått sin plats i 
denna ,nnehållsrrka 256-sidiga 
lärobok. Illustrerad . 2,o uppi. 
Tryck t 1947. 

Pris höft . 4: 50, inb. 5 : 50 
_Ordbok Nr BB 339, med 15.000 

!ra mma nde ord . Deras stavning 
uttal, böjning , här komst och be'. 
lydelse , sammanstäl lda av Harry 
Maiander . 2,a uppi. Tryckt 1945. 
Inbunden. Pris 4: 50 

Svensk ordlista Nr BD 42. Hu
ru ska ll jag stava rött? O mkrin g 
22.000 ord med förklaringar och 
uttalsbeteckningar av A. Stefan 
Gustafsson . Tryckt 1949. 

Pris 0: 65 
Främmande ord Nr BB 397 

Ordlista över våra vanl igast~ 
främ mand e ord . Med uttal och 
förk laringa r . Omfattar ca 8.000 
ord. Tryckt 1945. Pris 1: 5~ 

Sveriges Postadresser Nr BB 
481, upptar al la . svenska pastan
sta lter I alfabet rsk o rdning samt 
uppgift om i vi lket lö n resp . sta
tion ligger . Tr. på tjock odr ess
loppskartong. Spiralhäftad o . för
sedd med genomgående regi ster . 
En snabb och oumbärlig upp· 
sl_agsbok för alla som på någo t 
satt ha med postadresse r att göra. 

Pris 1: 85 
Mask.inskrivning Nr 8D 61. Lä

rob ok I maskinskrivning av Ellen 
Mar6n, lära rinna vid Uppsala 
s~ads skolor fö r yrkesundervis
nrng. 64 srd. Tryckt 1941. l l lustr. 

Pris 2:-

Diverse ~ppslags
böcker m. m. 
Uppslagsbok Nr 8D 132, kallad 

~Ungdo~ens ege n uppslag sbok> 
ar speciellt avsedd att vara skol
ungdom 1;11 värdefull hjälp vid 
stud ierna och hemarbetet. Den 
rnneh~ller ca 900 tvåspaltig a si
dor , . stort format med 1.000-
ta let brlder och ca 20.000 regis 
terord. Bakens format är 18x 
24x 5. cm. Tryckt 1940 och inbun
den , ha lvfranskt skinnb and . 

Pris 26: -
. Lille Jätten Nr 8B 391. Den 

bi la ~pp slag sboken m. det jötte 
lrka ,nn'::hållet. Ri;digerad av d r 
K.-E. Nasm ork . En uppslagsbok 
av helt ny typ för skolungdom 
och _envar vetgirig. Förutom alla 
skola_mnen ~'::handlar den sport 
och ,dra~, 1arnvögs-, post- och 
1<:legrafvasendet, _f?rsva r, fl yg
n!ng, skepp och s1ofart. uppfin
ningar , mo_torfardon, astronomi, 
meteoro log , m. m. 49 ämne n be 
h_andlas. Ove r 2.000 b ilde r och 
fargplans cher, över 3.000 regis
terord, 1.560 sidor . Inbund en 

Pris 18;-
Uppstagsbak Nr BB 172 En 

uppslagsbok för skalor och· me
nrge mo~. med mate r ial för ar
betsuppgifter i ol ika ämnen av 
G . Ahlberg, E. Lind ölv o . Nils 
Olsson . 9 ,e upplagan . 136 sidor 
Tryckt 1949. Inbunden . · 

Pris 2: 25 
Recepthandboken Nr 8D UO 

~ed 2.527 kemiska recept av 
Pierre Gauguin, beskrive r snart 
sagt al la kemiska produkter som 
kan framställas utan komplice
rade apparat er. lnn eh., Nöring s
mede l, dry ckesvaror, kosmetiska 
~edel, blac k och tusch, fotogra
fi skt, rengör ings m_edel, plastelin 
och modellvax. Koldblandningar 
brast~nd are, impregnerings- och 
el dslacknrn gsmedel färger och 
lack, kitt , kliste r o~h lim, löder
~ch tröbeha ndling, metallbehand 
lrng o~h m_etallbelöggning , spe
g!;>lbel ~ggnrng , smörjmede l, be
kamp n,ng av skadedjur samt en 
kemisk teknisk handledning 315 
stora sidor i format 19x2l cm 
Tryckt 1947. · 
Pris höft. 16: -, inb. 20: 75 

Mitt knep Nr BB 406, omfattar 
7~ l,JOda _råd. Uppfinningsrik a 
~a~nrskor , hela Sverige har i 
rnsandarspalte n ,Mit t knep> i 

f
~_agens Nyheter lä rt ut fina knep 
or ett_ hems alla göromå l m. m. 

som har samlats till en vördefull 
bok. 208 sido r. Tryckt 1945. 

Pris 5: 75 
Kor~ordJnyckel Nr 8D 102, av 

G. Frostrom. Ett synonymlexikon 
omfatt ande c9 40_.000 ord. Vi d 
nyc ke lns anvandnrng slår man 
forSf U.P.P fråge ordet i den i bok 
stavsfol1d ordn ad e avdeln ingen 
Efter ordet står numret på de ~ 
synonymgrupp de t tillhör och den
na sl_å~ upp i den andra i num
merfol1d ordnade avdelningen 
och man finner lött det rätta or
det. 196 sidor. Tryckt 1947. 

Pris 4:-

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

Juridik, deklaration, handel och bokföring 
Bokföring och affärsbrev Nr 

BB 502 av H. O . Odbert . En 
handbok för sjä lvstudium i bok
föring och modern handelskorre
spondens. 222 sid . Tryck t 1949. 

Formulärboken Nr BB 187, av 
G . S. Gr oth. Boken är en oum
bä rli g hjä lp vid upp rätta nde av 
ar vs!ikiften, testamenten, kontrakt, 
skuldbrev, borgensförbindelser, 
pr ivata rätt shand lingar , inlagor 
i rä ttegångs-, konkurs- och ut
sökningsmål samt ansökningar o . 
a nmälningar av olika slag. 3 ,e 
upp i. 23,e tusende l . 230 sido r . 
Tryckt 1945. Pris 3: 75 

En praktisk handbok Nr BB 460 
av C. Fors. I denna allmänt o m
tyck ta hjälpreda om 336 sidor 
fi nner Ni vad Ni behö ver veta 
om I . ex . a rv, bout red ning, för 
myndarskap, öktenskapsrött, lån, 
skulde brev , inteckning, stat sbi 
dra g, ar rende , jakt- och fiske 
rött, dikning, stängselskyld ighe
ter, försäkringar, stämning, kon
kurs, skadestånd, vägbe stämme l
ser, barnbidrag, mader skapspe n
ni ng, semester, statsb idrag till 
ensk. väg, folkpension, arvskatt, 
kvarlåtenska psskatt m. m. iåmte 
över 150 formulär och anv is
ningar för olik a skrivelser. Boken 
bö r e j saknas i något hem. Tryck t 
1950. Pris 4: 75 

Lagfart och inteckningar Nr BB 
332, av Seibrant Videgre n. Kor t 
vägledande juri d isk framställning 
angående tomter och andra fa s· 
ti ghete r . 96 sidor. Tryck t 1939. 

Pris 3: 75 

Juridisk r6dgivare Nr BB 186, 
av Sven Lundva l l. Något ur in
nehållet : Äktenskapsrött , äkten
skapsförord, boski lln ad, hemski ll -

' nod, arvsrött, boutr edning, för
myndarsk ap, testamenten, ad op
tio n, köp av fast egendom, ar 
rende, handelsbol ag, enkelt bo
lag , aktiebolag, pension, dekla
ratio n, nya motarfordonsfö rord · 
ninge n, villkorlig dom, nya hy
resla gstiftningen m. m. 2 ,a ut
ökade uppi. 189 sid . Tryckt 1943. 

Pris 1: 75 

Formulärbok Nr BB 193. Med
bor garens for mulä rbo k med 165 
for mulär för kommunala kungö
re lser, protokoll , längder, räken 
skaper, fatt igvårdsstyre lsens p ro
to koll och skrivelser samt själv 
deklara tioner. Exemp. p6 riktiga 
och oriktiga stämmor. Skriftliga 
handlingar o m äktenskap , döds
bo , förmynd er skap och fastighet. 
Kontrakt, växel-, firma - , låne-, 
konkurs- och besvörshand ling ar 
m. m. av Gustav A. Alden. 191 
sidor. Tryckt 1945. Pris 3: 75 

Pris höft. 8: 25, inb. 9: 50 

Handbok Nr BB 3n, i deklara
tion och skatt ebe rä kning av C. 
Fors. Ur innehållet: d ekla ration s
skyldighe t m. m., inkomst av 
jordbruksfastighet, annan fastig
het, rörelse, anstölln . o . pension , 
realisationsvinst , inkomst av ka
pital, allm. avdrag , förmögen
hetsdekl., intäkter och avdrag 
vid skogs- o . vi rkesförsöljningar, 
fastighetsdekl., besvä r över taxe · 
ring, straff för orik t ig deklara 
tion, eftert axeri ng, om käl lskatt, 
kvarlåte nskapsskatt o. s. v . For
mulär, exempe l och tabeller . Vi 
dc:ire redogörelse för hur skatte n 
uträknas o . kontroll eras . 176 sid . 
Ny upplaga varje år. 

_... .............................................. . 
Kassabok Nr BE 18. En mycket 

enkel och praktisk kassabok dör 
var och en i hushållet har sin 
egen ko lumn att införa sina ut
gift er , så att man ser vad varj e 
person fö rbruka t under år et, 
samt en kolumn för matvaror, en 
för div erse va ror och ett sam
mandrag för hela året. Bokens 
storl ek 23X 24 cm. 

Pris endas t 0: 50 Pris 3:- --·-··-·--·---------· 
Självdeklarotion Nr BB 190. 

Handb ok i själv deklaration och 
skattefrågor, av adv6kat Gottfrid 
Ström . Ur in nehå ll et: Handlande 
med mindre rörel se. Verkstads 
arb etare i egen stuga. Byggnads
arbe tare i hyrd lägenhet. Privat
anstöl Id tjänsteman med bo stads
rättslägenhet . Lantbrukare på me
delstor lantgård under egen drift . 
Servitris med fast lön, d ricks
pe ngar o . kostförmåner. ·Fobriks
idka re med bokförings- och av
skriv ning sskyldig het. 16,e uppi. 
93,e tusend . 111 sid. Tryckt 1944. 

Pris 2:-
0m avdrag vid självdeklaration 

Nr BB 405. Denna handledning 
har utg ivits för att i lättfattlig 
och överskådlig farm söka klar 
göra vad man har rött att y rka 
avdrag för . Tryckt 1946. 

Pris 1: 50 
Framg6ng Nr BB 334, på afförs

mannabanan , av Walter Having . 
Oversatt frå n engelskan . I en 
Newyork-tidning skrevs då baken 
utkom bl. a.: ,Denna bok bord e 
bli löst av varje ung man och 
kvi nna som ämnar gå affär sba 
nan eller som slagit in på de nna 
bana> . 150 sidor. Tryckt 1942. 

Pris 2: 50 
Lärobok i bokföring Nr BB 144. 

Bokföring för fomili ·och minut
handel av Elis Lundgren. 158 sid . 
3 ,e uppi. Tryckt 1945. 

Pris 2: 25 
Bokföring Nr BB 146. Handbok 

för bakförare och köpmän av 
Nils Karlgre n, auktoriserad re
vispr, 3 ,e upp i. Tryckt 1937. Ur 
innehållet , Rökenskapsböcker, in 
ventarieboken , dagboken, ma
skinbokföring, hjölpböcker, bok : 
slutsteknik, årsbokslut, budget 
bokföring, f ilialbokföring , enkel 
bokföring . Pris 3: -

De nya folkpensionerna Nr BB 
463 av byrådirektö ren vid pen 
sionsstyr e lsen I. Holmquist som 
lättfatt ligt redogör för vil ka som 
får pension aul. och vilka sam 
först måste göra ansökan . Tabel 
ler visa pensionerna s storlek. 
Tryck t 1948. Pris 3: 50 

Skogs- och virkestabeller 
Skogsbrukstabell F a c i I nr 8B 

56 av G . A . Pettersson är de n 
bä sta hjälpreda n vid alla skag~
och virkesafförer. 17,e uppl aga n. 
136 sido r med pra kti ska, lättfatt 
lig a tabeller för skog på rot Ikbm 
och kbftt alla cm och tum i 4 
gadhe tsgra der. Runt virke i hela , 
halva och kvarttums diam . S6gal 
virke och sporrar, a I la förekom 
mande . För alla längder mellan 
1-100 fot avlö ses ögonblickligen 
kub ikmassan, dä re fter till 8.000 
fot . Boke n innehåller även kon
traktsfar mulör, reduceringstabell 
kvadra tm till kbft, fat ti ll meter, 
kbft ti 11 standards, praktiska an
visninga r, därav en del nyh eter 
om sågning m. m. Tryck t 1948. 

Pris 3:-
Rundvirkeskuberaren Nr BA ro, 

innehållande tabeller för kube
ring av runt virke m. m. 

Pris 1: 50 
Rundvi rkeskuberoren Nr 8B 360 

,Mete'r> . Tabellbok efter mete r
m6tt. Tabeller fö r runt virke. 
Såga t vir ke . Förvandling av me
ter till kbft . Pris 2: 50 

Skogsvörd ering stabell Nr BA 9. 
Massa- o. utbv.testabell för snabb 
värdering av skog på rot. Tryckt 
1931. Pris 0: 65 

Tidens formulä rbok N r BD 103. 
Praktisk vägledning vid upprät 
ta ndet av i det dagliga liv et 
fö rek ommande skri velser och ju
rid iska handlingar utarbetad av 
J. I. Dahlström. Nög ot ur inne
hå llet, Handel o . industri, reve r· 
ser o. borgensfö rbind elser, ar 
re nde, testamente , bouppteckning, 
ök tenskap,follmakter, lagsökning, 
för myndarskap, pa tent och varu
märke, statliga lån och under
stöd , släk tnamn m. m. 248 sidor . 
Tryckt 1944. Pris 3: 25 

Bokföring Nr BE 19. Lärobok i 
bokföring med kolumnsystem för 
snicker iidk are. För tekniska yr
kesskolor samt för sjä lvstudium . 
Av lekto r K. L. Hagslröm . 2 st. 
bakfö ring sböcker medföl ja. 

Pris tillsammans 1: 65 

Praktiska hjälptabeller N r 8D 
23, för berä kning av priser eft er 
vik t och styck, rönte-, kubice 
rin gs- , samt förvan dl ingstab ell er 
för sågat och spönta t virke, ved 
m. m. Samma nlagt 60 tab ell er. 
Tryckt 1930. Pris 1: -

Lilla lathund Nr BB 282. Ut
given av O lof Larsson. lnn ehål · 
ler tabeller fö r stycketa lsrökn ing , 
ränt eber äkning , kapitalv ärdet av 
en livränta, redogörelse för be 
stämmel serna om arvsskatt och 
skatt för gåva, o m mått och vi kt 
m. m. Tryckt 1945. Pris 2: 50 

C L AS O H L SON & C : o A. - B. 

Handl edning i bo kfö ring N r 
BB 461. Fullständiga ins1ruktioner 
om bokföring och bokslut. Han
delsa nmölan , hand els juridik m. m. 
78 sid . Tryck t 1946. Pri~ 2: 50 

I NSJ ·ON . 
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Matemat ik 
Matemat iska uppg ifter i real

e~amen Nr 88 489. Utför liga lös
ning a r och svar på reo luppgif 
lerna 1944-1 948. Samma nla gt 80 
probl em. En bok som ör t i ll sta rt 
vä rde för all a real abituri enter. 

Pris 2: 50 
Läroböcker i matematik av Al 

got Winb erg. 
Nr 88 165, för förs ta och a ndra 

år sklassen av den 4-å r iga real 
skolan . 7 :e uppi. 124 sid . Med 
facit . Tryckt 1948. 

Pris hä ft. 1: 75, inb. 2: 35 
Nr 88 166, fö r tr ed je a . f järde 

å rsklassen av den 4-åri ga rea l
sko lan . 5 :e upplaga n. Med faci t . 
Tryckt 1945. 

Pris hä ft. 1: 95, inb. 2: 35 
Matema tik Nr 88 167. Hur skall 

·,ag b li styv i matemat ik. Hand
~dni ng fö r ska lu_ngdom, studie

cirklar och enskilda av Gö sta 
Sett erb er g. I nnehå 11: Ekvat ion 
med en obeka nt , med två eller 
flera obekanta . Bokstav sräk ning . 
Kvad ratrötter . Ekvat ioner ov o nd
ro och högre g rod . Logaritme r. 
Propo rti ona lit et . Ari tmetiska se
rier . Sammansatt ränta . Amorte
rin g. 4 ,e upp i. Tryckt 1946. 

Pris häft. 3: 25, inb. 4: 50 
Mat emati k för alla Nr 88 170. 

Från deci malbr å k t i ll samman
satt rä nta och ekva tio nslär a för 
själ vstudium av Eina r O sterhol-m. 
Fort och rött lär Ni Er räk na 
med denna vägledn ing . 3:e upp i. 
Tryckt 1944. Pris häft . 3: 50 

Diofant iska ekvationer Nr 8D 
107. En framställ ning om hur man 
löser pop ulär matematiska pro 
bl em c:,_ch ~ugglr ~g ar. Ti ll nytto 
och no 1e fa r vori e mate matikin 
tresserad , som föru t är insatt i 
ekva tionslörans gr under. Tryckt 
1945· Pris 1: 50 

Räkn estickan Nr 8A 32, och 
dess användn ing , av civi lingj ör 
Tore Parsonde r . 5 ,e uppi. ll lust r. 
Tryck t 1946. Pris 1: 50 

Räknestickans användning Nr 
8A 31, av civi ling . Gustav Go ld
kuhl. 9,e upp i. Tryckt 1943. 

Pris 1: 25 
Genvägar till snobbräkning Nr 

88 443, av J. A lmqv ist. Hur mon 
geno m knep iga metoder gör 
snabba uträk ninga r . En oumb är 
lig hjä lpr eda vid det prakt iska 
räkn earbetet . 72 sid or . 

Pris 3 : 50 
F;i tzes snob bräk nar e N r 88 462. 

En prakt isk ta be ll bok med mul
t iplika t ionsta beller för a ll a ta l 
upp t i ll lOOX l.000 samt reci
proka vä rdet , kvadra t och kubi k 
på a lla tal upp t ill 1.0JO. 224 sid. 

Pris 6: 75 
Alla matematiska formler N r 

88 355, en populä r matemati k
handbok . Tryck t 1943. 

Pris 4: 70 

Lantbruk och husdiursskötsel 
Lantb ruka rens prakti ska hand 

bo k Nr 8D 142. Ur innehål let , 
snickeri och smide, å kern och 
åker bruket , skörd en och maga
sinet, potatis oc h rotfrukter, hus
djur en, gård och by ggnader , red
skap och maskiner, tr ädgå rden, 
repar ations arb eten m. m. 230 sid . 
och fl era hundra b i lder. Tryck t 
1946. Inbun de n. Pris 11: 50 
. Arbetsl~dar en Nr 8D 14', en 
,nnehöllsnk oc h praktisk ha nd
bok, som bör finnas på va r je 
lont görd , behand lande al la till 
lantb ruket höra nde arbeten . 419 
sid. 220 bi lder . lnb . Tryckt 1949. 

Pris 6: 75 
Jordbrukets bokföring Nr 8D 

74, av L. Nannes on och E. Nils 
son. Lärobok för skolo r o . sjä lv
studiu m. 208 sid . Tryck t 1941. lnb . 

Pris 3: 25 
Kemi N r 8D 76. Lä robo k i ke

mi fö r jordb rukets ungdo mssko
lor, av agronom Sigfrid Larsson 
m. fl. 134 sidor. 5 :e upp l0g an. 
lll ustrer. Tryck t 1947. Inbunde n. 

Pris 2: 75 
Fysik Nr 8D 84. Lärob ok I 

fysik av agrono m Harald A ,son 
Moberg , lärare i maskinl ä ra och 
fysik . 104 sidor . Tryck t 1942. 105 
fi gur er, Inbu nde n. Pris 2: 50 

Jordbrukslära Nr 8D 33, för 
skolo r och själv studium . 6,e om
arbetade upp laga n. A rb etet om
fattar 592 sidor med 2 geo lo 
?i ska ka rtor i färAtryck och 285 
1llustr. Tryckt 1933. Inbunde n i 
klotband . Pris 7: 50 

Jorden s gödsl ing N r 8D 83, av 
agro no m A. Zoc hr isson och stats
agr onom 0 . Fra nck. 3 ,e uppla
ga n. 150 sido r med 35 b i lder. 
Tryck t 1945. Inb unden. 

Pris 2: 50 
Svensk få rskötsel N r 8D 35, 

av N i ls lnsulande r, stol skonsulent 
i få rskötsel. Rikt illu strerad . ~35 
sido r. Tryck t 1942. Pris 3: 25 

Lärobok i fäl tmåln ing och av 
väg ning N r 88 378 av C.-Fr. 
Ge lind er . Boken beskr iver gr un
d~:na för föl tmötning , mät ning m. 
h1alp av kompa ss, avvä gning , 
hjä lpmede l, ko rtritning m . . m. 
Exemp. pö täc kd iknings- och en 
la ntmäter ikor ta i färg finn es i bo
ken liksom kar tteck nen lär dessa 
karto r. Rikt ill ustrer ad. 64 sidor. 
Tryck t 1947. Pris 1: 75 

Handbo k i koln ing Nr 88 58, 
Av fo rstmästare K. lindman, rek
to r vid Go mmelkropp a Ko lar
sko la . Ur boke ns innehå ll , Ko l
vedens ti llr ed ning . Oli ka slog av 
mi lor , resmi la , lig gmila , skor
stensmil a , Kolugn för gengasko l. 
Koln inA med rå ved . Tjä rb rö n
ning. Gengosved . Kdl utbyte. A r
betsötgån g . Kostna dska lky l. Red
skap . Tabell er. Ko lning skantrakt . 
Försälj ning m. m. 24 i llu str. 96 
sido r. Tryckt 1941. 

Pris 2: 50 

Svinskötsel Nr 8D 80, av agr o
no merna Hj . Ni lsson och A . O r
barn. Innehå ll er , på g rundva av 
nya under sök ningar, vad en svi n
uppfödare bö r känna t i Il om de n 
prak t iska svinav eln, svin ens ut
fodring och stallvår d somt pro
dukte rnas avsätt ning . 174 sidor . 
46 bi lder. Tryckt 1945. Inbu nde n. 

Pris 2: 75 
Fårskötsel Nr 88 468 av L. 

W ö lsted t, lite n ha nd ledning fö r 
smöbru kare . 1 ll ustr. Pris 0: 75 

Husd jurens slukdomar Nr 88 
127. Korti atta d ä robok av Birger 
Rösiö , d istrikt svet er inä r. 10,e upp
laga n. Tryck t 1948. ll lustr . 110 sid . 

Pris 2: 50 
Hästen Nr 8D 78. Praktisk hand

bok i hästave l och hästuppföd 
ning, av maj or H. Stjern svärd , 
godsäg are G . Li ed ber g m. fl. 4 ,e 
upp i. 35,e tusendel . Tryckt 1945. 
Med 137 illu str . 258 sido r. Inbun
den i klo tbond . Pris 4: 25 

Hästkännedom Nr 8D 20. Hand
bo k i hästkännedo m av Birger 
Rösiä , di stri ktsveterin ä r, vet.-med. 
dokto r . Med 150 illus tr . 331 sido r. 
Tryckt 1927. Pris 6: 25 

Hästens hovvård Nr 88 126 
och sko ning . Nötkre aturen s klöv 
vö rd, av Birge r Rösiö, dist rikts
veterinär. 38 bilde r. Tryckt 1947. 

Pris I : 50 
Hästens uppvisn ing Nr 8A 22, 

besiktn ing, fö rsö ljn inq och köp 
av hästar , av Birg er Rösiö . 

Pris 1: -
Häste ns å ld er N r 8A 23, de ss 

bestämning med hjä lp av tän de r
na, av Birg er Rösiö . 3,e uppi. 
24 b il der. Try ckt 1936. 

Pris 1: -
Hovbe sla g lära Nr 88 450, en 

lätt fattli A hand ledn ing , med 27 
bil de r. Tryck t 1946 Pris 1: 25 

Hankbok i hönsskötsel Nr BB 
3CO. Handl edn ing för hänsodling 
i mind re skala. Utar betad under 
medverka n av konsulenten v id 
Inst itutet fö r husdju rsfäräd lin g, 
av Sall y Trulson. 3,e omarb . upp
laga n. 23 i ll ustr . 112 sid . Tryckt 
1947. Pris 2: 25 

Fjäderfä skötsel Nr 88 133. Röd 
och a nvisningar lär en lönande 
f jäde rfä skötsel , ov Signe For s
berg . Ur inneh. , Hönsgör dens 
anläggnin g. De bäst a hönsraser
na, utfod ringe n, torskleve rt ra 
nens betyd else, ave lstuppen, 
avels stammens sa mmansättni ng, 
ave lsä gge ns urval , kläckning och 
kläck bar het, naturl ig ruvni ng och 
kläckni ng, maskink lä ckning, ka l
konhöna n som ti d ig ruvare, kyc k
li nga rnas ut fodri ng, ohyran s be
kämp ande, kä nnetecke n på goda 
och då liga vä rphöns, de va nl i
AOS!e hänssjukdo ma rna. Anka ve l. 
Gåsave l. Ka lkoi;av el. Med ca 80 
bilde r och teck ningar . 144 sid or. 
4 ,e upp lagan . Tryckt 1947. 

Pris 3: -

CLAS OHLSON & C : o A.- 8., IN5JON . 

8igå rdsboken N r BB 134. Han9 -
ledni ng i biod ling av J. H. So
derl und . 112 sid . 101 il lustr. 2 ,a 
uppi. Tryc kt 1946. 

Pris hä ft. 2 : 75, inb. 4: -
Fjäderf äskötsel Nr 88 135. Lä

ro bo k i fjäd erfäskötsel av Mar it 
We ib ull . Behand lar höns, gä ss, 
ankor och kalko ner . Me d 24 illu 
tra tio ner, 99 sidor. 6 ,e uppl agan. 
Tryckt 1948. Pris 2: -

Handbo k Nr BB 130 i kanin
skötsel, av J. I. Dahlströ m. N ågot 
ur innehå ll et , Kaninra ser , val av 
ras, kaninsta ll ar , bur a r och red 
skap, ave l och upp föd ning , sköt
se l, slakt och ga rvning, sjukdo 
mar, avy ttr ing , bok för ing m. m. 
Tryckt 1942. 31 lig. 140 sid or . 

Pris 2:7 5 
Kan inskötsel Nr BA 24. Kort 

hand ledn ing i kaninskötse l av 
Ad. Gr emo. Med 10 bild er . 31 
sido r . Tryckt 1942. 6 ,e uppl agan . 

Pris 1: -
Kaninskötsel Nr BD 79, utg iven 

ge nom Sver iges kaninav e lsför
eningars riksförbu nd . 4 ,e uppi. 
18,e tusendel . 222 sid . 116 i ll ustr. 
Tryckt 1948. Inbu nde n. 

Pris 4: 25 
Angoraboken Nr 88 128. Han'd

ledning i skötseln av angorak a
ninen för ullproduktio n, av• N il s 
Fulton . Med 18 b ild er. 55 sidor . 
Tryckt 1943. Pris 1: 50 

Trädgårdsskötsel 
Växtdoktorn Nr BB 402, av E. 

I ngelsträ m. För a Ila tr ädg ö rds
odl a re möste denna nyutko mna 
bo k vara en eft erläng tad hand
ledning i kampen mot trädgår 
de ns skadegö ra re. Hä r be handlas 
sakkunnigt allm änna sjukdo msor
saker, kemiska mede l och meto
der. 253 sidor . Ca 200 bi lder . 
Tryc kt 1947. Pris 4: 5C 

Trädg å rd srecepl Nr 88 297, av 
Ull a Mal in. En bok fu l l av bild er, 
skisser och ritning ar, som ger 
mode rna tip s hur man ska ll få 
det tri vsamt och vac ker t runt vi l
ian med platt sättningor , vatten
blä nk, bl o mmor bl and sten och i 
rabatt , terrasser , lekp latser m. m. 
114 sidor . Try ckt 1942. 

Pris 3: 75 
Landsbygdens trädgård N r BD 

143 ha nd bok av t rädgård sarki
tekt A . Steen m. f l. Innehå ll er : 
Trädgll rde ns planl ösning , upp
mätni ng och avväg ning . Jo rd för 
bä ttr ing . Slä nter oc h terrasser. 
Vattenpa rt ier. Grä smattor . Träd , 
buskar och ä rter. Frukt- o. kö ks
träd gården. Landsbygd ens a ll 
männa pa rka nlägg ning ar m. m. 
120 sid or . 48 b i lder . Tryckt 1947. 

Pris 2: 50 
Grö nsaker Nr BB 112. Prak tisk 

hand ledni ng i käksväxtod l ing, av 
Ernst Nil sson. En vä rdefu ll bok 
för a lla som odl ar g rö nsa ker t i ll 
husbehov. Nllgo t ur in nehå lle t , 
Kro närtskocks-, strandkå ls-, mo js-, 
ma ngol d- , spar ris-, skorzonera-, 
purjo od ling samt a ll a va nli ga 
köksväxter. Förva ring av skörden 
m. m. 127 sid or . Tryckt 1935. 52 
bi lde r. Pris 2: -

Blommo rna i hemmet N r 88 490 
av tr äd går dsdi rektär S. Gr een . 
Hur man får sina bl ommo r att 
tr iva s och vi lka sorter som ä r 
lä ttast a tt od la . En bo k av sto r t 
värde fö r alla som vill ha ett 
grö nskande hem. Rikt i llu strer ad , 
även fä rgp la nscher. 80 sid . Tryck t 
1948. Pris 3: 75 

~~~: ~· ;·::~· ~: · ;; .. ~;~-~ ~
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Nr 88 507 av Tar N itze lius. BA-i 
handla r omkring 400 art er och: 
sorter , av dessa ä r 100 avbi ldade : 
i fä rg pö 32 fä rgpl anscher samt f 
dessuto m et t stort anta I bil de r i j 
texten. Boke n är ett ver klis::it fy nd 1 

; för t räd gård svännen och lä r al la 

l
i som vi ll se någo t utöver de t all 
de les van li ga i sin täpp a . 300 
sid. Tryck t 1950. 

Pris häft . 7: 50, inb. 9: 50 

Svensk trädgård sbok N r BB 118, 
av N i ls Da hlmark, 8 ,e uppi. 172 
sid., 36 illustr . oc h be lysande 
teckningar . Tryckt 1949. Lättle tt · 
lig och t i ll förlit l ig han d ledni ng 
i frukto dl ing, plan tering av frukt
träd, beskärning , be sprut ning , 
ympning, förä d ling, dri vbrä nks
anlägg ning, arb eten i fruktträd 
gå rde n. Plant ering av bärbus 
ka r , jo rdgubbar, käksväxtodlin g . 
Trödgå rdspradukternas li llgodo 
görande, to rkning, förvaring, för 
sä ljning samt od li ng av pryd
nadsväxte r , bl o mmor m. m. Bo
ken är p rakt isk och prisb i ll ig . 

Pris 3 : -
Fruktt räd gård en Nr BB 491 av 

trädg å rdsdir ektä r S. G reen. Hur 
man plan erar en fr ukttrödgörd , 
nä r och hur p la neri ng ska ll ske, 
vilka sorter som ä r lämp liga i 
o li ka delar av lande t o . s. v. 
95 sidor. 50-ta l bil der och färg 
pl anscher. Tryck t 1948. 

Pris 4: 75 
Matsvamp ar N r BA 157, av 

Joha nnes Sandblo m, svampkon
trolla nt vid Hä lsovå rd snämnden 
i Stock hol m, och Sigr id Jonsson, 
sko lkäks lärarinna. En handbok i 
konsten att fin na de rä tta sva m
pa rna o . hur man t i Il rede r dem. 
Illu stre rad med lW svampar i 
natur lig a fä rger. Tryckt 1943. 

Pris 1 : 50 
900 råd och rön N r BA 164, 

fö r hemmet såsom, b lomstervå rd , 
mat la gning, sjukvå rd , ll äc kbort
tagn ing, utro tning av skaded jur , 
sömnad, hemvår d , kropp svård , 
klö dvård m. m. 96 sido r. Tryckt 
1943. 

Pris 1: 50 

C LA S O H L S O N & C : o . · 8., 

Kokböcker 

Stora kakbaken Nr BD 112, 
innehå ll er mer ön 3.000 recept , 
ca 500 matsedel sfä rslag, ca 800 
sva rtbild er o . omkr ing :ZOO fä rg
bi lder . 9 ,e uppi. 105,e t usendel . 
Av Edith Jonsson-Ekegår dh och 
Britta Hallman -Haggr en. Det har 
kanske aldrig tid iga re utgiv i ts 
något så förnäml igt i kokboksväg 
som stor a kak baken . Tryck t 1948. 
680 sido r. Inbunde n i vit t klot
band . Storlek 22X 27 cm. 

Pris 28: 50 
Hemmets kokbok Nr 8D 'l9, ut

give n av facksko lan för huslig 
ekono mi i Uppsal a . 41 ,a uppi. 
Ur inneh. : Soppo r, kötträtt er och 
rätter t i ll smörgösborde t , växt
rötte r , såser, efter rätter , tårto r 
och ba ke lser , bakve rk, vä xtkon
server, konserve ring av kött oc h 
fi sk samt charkuterivaror m. m. 
Med 10 plan scher i fl erfär gstryck. 
563 sido r. Tryck t 1948. Inbunde n 
i krafti g t klotband . Pris 8: -

Husmodern s kokbok Nr BB 82, 
av Ida Högstedt. 381 rec ept för 
sopp or , kött . och fisk, ko rvbered
ning m. m., söser, väx trätt er oc h 
sa ll ader, äggrätte r, gryn - oc h 
makaron irätter m. m., eft er rätter, 
mat bröd , konserver ing och d ryc
ker. 175 sid. Tryckt 1944. lnb . 

Pris 3 : 25 
Vegetari sk kokbok Nr 8D 73, 

av Anna Ols son, med 593 vege
tariska matrece pt . 2,a uppl agan. 
Tryckt 1944. 200 sidor . Inbu nde n 
i klotband . Pris 4: 50 

100 b il l iga middagar Nr 88 373, 
av Margit Dahlbom . Bi lli g men 
god mat för vard agsmidd agen 
och den lilla bjudnin ge n. 119 
sidor. 3 ,e uppi. Tryckt 1949. 

Pris 1: 75 
Ur havets d jup Nr BD 117. En 

f iskrecep tsamling med i Sv. D ,s 
täv lan prisbelön ta rece pt redi
gerade av Joch um. 52 sid. 50 
bi lder. Pris 1: 25 

Vinba ken Nr BB 88. Han dbok i 
hembere dning av vin med recept 
för a l la va nl igare svenska bär 
och frukte r . Någo t ur innehål
le t : Mustens ior dni ngstä ll a nde, 
jäsning ens ge no mföran de , rece pt, 
vinets efte rbeha ndlin g , fin cha m
pagne, beredd på några timmar , 
cha mpa gne enl ig t origin a lmeto
de n, cha mpagne likör en. Hur man 
sjä lv gör rece pt . Snob bj äsning 
av viner. Bered ning av verm out h. 
20 ,e upp i. Tryckt 1947. 134 sidor. 

Pris 2: -



Varma sm6rä tter Nr BA 113, 
för det fi na smörgllsborde t , 209 
sött att t i llaga . l 1:e upp i. Tryckt 
1943. Pris 1: 25 

Bakning Nr 88 95, av jäsbröd , 
mjuka kokor, smll bröd , tllrtor och 
bake lser m. m., utg ive n av Elvira 
och Hi ldegord Fr iber g . Med i ll. 
132· sid . Tryck t 1939. Inbunden. 

Pri s 2: 75 
Varda gsbr öd och kola sbrö d Nr 

BB 399, av Thoro Ho lm. Recep t 
pil jäsbrö d , sockerkokor , tl\ rtor , 
ba kelser och smll bräd . Ov er 100 
recept. Illu strerad . Tryckt 1945. 

Pri s 1: 50 
Konserveringsbo ken Nr 88 318, 

, All t i ett > utor betod ev hem
konsu lent A nno- Lisa Lyberg . 2,o 
uppi. 25,e tusend el . 192 sidor. 
Tryckt 1942. Inbunden. l llu sfr. 

Pr is 1: 50 
Konserveri ngsbok Nr 88 94, 

190 rece pt för syltning , saft 
oc h kompottbe redning , in kokning , 
tork ning m. m. ev bär, frukt och 
grönsake r ävensom konserve ring 
ev kött, in kokning och sa ltnin g 
jömte d ive rse inläggninga r , ev 
Id o Högstedt. Tryckt 1945. 190 
sid or . Inbunden . Pr is 1: 85 

Handarbets 
och märkböcker 

Stickat å ret runt Nr BE 50. En 
modern och trev lig stickbok med 
beskrivninga r pil ca 40 dom-, 10 
herr- och 10 barnplagg. Tydliga 
fotogra f iska bilder pil vo r[j'e stick
ning, äve n färgbild er. tgive n 
1949. Pris 5: -

Mor och barn i stickat N r BE 
71. Stickbeskrivn ing och bilder 
pi\ c ,o 25 pla gg för d omer , ba rn 
och ungdo m. Tryckt 1949. 

Pris 2: 75 
Väl klä dd i st ickat Nr 8D 145, 

av Moriko Jondol. Stickbeskriv
ningo r och bilde r pil 52 trev
liga dom- , herr - och barn p lag g . 
Tryckt 1947. Pris 3 : -

Barn i stickat N r BD 146 av 
Mo rika Jondol. St ickbesk rivning 
och bilde r pi\ ett 50-to l käcka 
pl agg för barn. Tryck t 1947. 

Pr is 3: -
Vi sti cka N r BE 51, av Mo riko 

Jandol. lnnehlll ler sf ick beskr iv
ningar ti ll 60 a lika maderna och 
trevliga p lag g fö r dam er, herra r 
och barn . 60 b ilder . Tryckt 1946. 

Pr is 3: -

Mänsterbok Nr BD 153 i kors
styg n för ska la och hem samlade 
av Gret a Abrohomsson . O ver 200 
orn a ment, b i lder och alfa bet i 
f lerfärg stryck . Boke n hor vunn it 
stor eff erf rllgon i sll väl Sverige 
sam de övr iga nord iska lände r
na. 2 ,a uppl ag an . Tryckt 1948. 

Pri s 3: 75 
Märkbok Nr BE 11, med kors

styg nsmönsfer, monogr am bok stä 
ver m. m. 32 sid . Pr is J : 25 

BYT ,s märkbok Nr BE 52, av 
E. Ber g. Med 39 o li ka alfa bet för 
brod eri , 100-ta ls förs log t il l mo
nogr am , hll lsömsmönster, 8 alfa 
bet i korsstygn , sa mt monogr a m, 
mö nster och börder i kor sstypn . 
Tryckt 1945. Pri s 3, 75 

Vävning 
I vävstolen Nr BO 85. Handb ok 

i vä vning . Del I , utor betad av 
Anna Skeri -Ma tt san och Ingrid 
Osva ld. N ll got ur inn eh., vöv
redskap, garnberäk ning, mänster 
uttag ning , uppsättn ing av vä v, 
vävmateria l , konstvävnad m. m. 
Rikt illu strerad. 170 sidor . Tryckt 
1949. 11,e uppla gan . 100,e t usen
del . Inbu nde n. 

Pr is 3:25 
I vävstolen Nr BD 86. Handbok 

i vävning . Del. Il , uta rbetad av 
Anno Skeri -Mo tt son och Ingri d 
Osvo ld. 6 -e uppla ga n. 45,e tu
seendet . Nllgot ur inneh ., Vä vning 
·av hand d ukar , duktyge r , löpare 
och vepor, bekläd nod styger, gor-

• d iner , sängöverkast , d raper ier, 
möbeltyge r , kuddar , f i lta r, p lä
der, ryor, hörgorn s- oc h t ras
mattor 176 sid or. Inbund en. 

Pr is 3: 25 
Hemmets vävbok Nr 88 69 av 

Elisabet h W a;,rn- Bugge. Nio nde 
omo rb . uppi. 140 sid . och 213 
i llustr . Tryckt 1949. ln neh., Bind
ningslä ro, vävredskap slä ro och 
vävm ön ster . . 

Pris höft . 3 : 75, in b . 5: -

Vävmönster 
Vävmönster Nr BB 213, tr yckta i 

l iera färger, ll fföljdo av solv
notar. Mönsterna sä ljas i satser 
om 3 si . olika p lan scher i varje 
sots; fö rvarade i kuver t. 

Nr 3. Till tr e olik a handduka r 
N r 5. Til l tre olika do lodrö ll 
Nr 6. Till tre o lika d rap erier . 

Pris pr sa ts 0: 45 
Mönslerblod utgi vna av För

eningen för Svensk Hemslöjd . 
Uppdelade i nedons tllende sat
ser, vardera bestlle nde av 10 st. 
planscher 21 X28 cm i fl erfärgs
tryck med beskrivninga r i kor · 
tong. 

Mä nsterb lod Nr BE 43, kor t. I. 
Mottar i rö laka n, flossa och ra
sengllng. - Pr is 4: 50 

Mönslerb la d N r BE 44, kort. 11. 
Trasma ttor. Pr is 4 : 50 

Mönslerblod Nr BE 74, ko rt . 111. 
Möbel tyge r , över d ro gsfyger, gar 
dine r och sä ngöver kast. 

Hemmets märkbok Nr BE 12, 
av Sara Cloåsso n, inne hllll er 50 
a lfa bet, 500 monog ra m, na mn, 
siff ror och krono r , lo konsbllrd er , 
örng ott , nottpllso r, näsd ukar , näs
d uksväskor , servettväsko r, si ra· 
malj väskor, vi ngå kersömnad och 
spetssäm. Tryc kt 1937. 

Pr is 2: 75 
Nya monogram N r BE 10, och 

mö nster i vi tbroderi och kors
stygn, av Anno Henkel mon. 53,e 
tusende l . Tryck t 1946. 

Pris 2: 25 
Knypp li ng Nr BA 161, ko rt 

han d led ning fö r nyb ö rj are , ut
gi ven av utskot tet fö r Vodsteno
spetsor , 32 sid . l l lustr . Tryckt 1942. 

Pris 1: 25 
Hemfä rgning Nr BB 70, med 

växtä mnen. Rllcf och anvisning ar 
av Beda La rsson. 7 ,e uppi. 80 
sidor. Tryck t 1944. Pris 1: 80 

Rotoserien 
»Lär Er teckna > 

En ny väg t i 11 sjä lvstudie r i 
teckning . Den kon a nvändas bllde 
av re lati va nybörjare oc h de so m 
redan kommit 11\ngt i sina öv
ning ar . Rotaseri en är red igerad 
av pr ofessorn vid konstakade
min A . Fougstedt , intendent en vid 
Na tionalm useum Rag na r Hoppe 
m. fl. Seri en bestllr av 8 ol ika 
portfölje r i sto rl ek 25X 35 cm, 
vard era innehll l lande 12 före
b ildsp lansche r teck nade av kän
da konstnäre r , konstruktionstek
ningo r pil geno mskinlig t papper, 
rutnät, ett instrukt ions höf te so mt 
12 or k fö rstklassig t ri tpa pp er. 

Pris p r p or tf öl j 4: 25 
Figur studier N r BE 56. Med 

teckningar av Knut V. Pettersso n. 
Män niskokrop pen N r BE 57. 

Med teckninga r av Erik Wessel l
Fougstedt . 

Blommor Nr BE 58. Med teck
ninga r av Lisa Bouer . 

Landsk ap Nr BE 59. Med teck
ninga r av Harald Sall berg. 

Djur Nr BE 60. Teck ninga r av 
Lars Erik Husberg. 

Redskap Nr BE 61 och still eb en 
tecknade av Björn Jonsson. 

· Pris 

Byggnader Nr BE 62. Med teck
ning a r av Gustav Kul l. 

5: 75 Karikatyrer Nr BE 63. Den som 
Mänsterb lod Nr BE 75, kart . IV . köp t de för sta 7 portf ö ljerna er 

Prndnnds vävar, kudd a r, löpare hll l ler den 8,e portf ö lj en grati s 
och d ukar . Pris 7: 50 mol insändande av kontro ll ku

ponger som medfö lja dessa. 

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

Läroböcker teckning och konstmålning 

LA.o&OllfOIISJ ll vfl lll • n , w-11u,.,., o uv.u. e• 
-,,u1 , •uo. ~.11 

Reklamteckning Nr 80 108. 
Läro bo k för själ vstud ier i re klam 
teckning , av reklamtecknaren och 
lä rar en Fredde Bemon. Boken 
som är modern i allo avseenden 
o mfattar 64 sidor och är r ikt 
i llustre rad . Tryckt 1945. Nllgot ur 
innehlllle t, Om rek lamteckn ing. 
Mate ria l. Klich eer och tryck sätt . 
Uppr itn in g. Perspekt ivlära . Skugg 
lä ra . Stofft eckning, Layouter och 
teckni ngar för a nnonser, bro
schyr er och katalog er. A rbeten 
i fä rg m. m. 

Pris 2:70 

Textning 

Lärobok i textn ing Nr BO 46. 
En prak t isk handb ok med text 
av V. Bjö rkman och bi lde r av S. 
Lindsträm . För off ärs fo lk som 
själva vi lj a texta och mll lo re
klamskyltar , prisla ppar etc. Bo
ken är även ti l l god hjäl p fö r 
de m som äro intr esserade av att 
rita gr atu lat io ner och a ndra de
kora ti va a lste r för festliga t i ll
fälle n. Mode rn i text och bi lde r . 
lnne hll l ler , Textn ingens gr under. 
Skissering . Bal anslär a. Kompane· 
ring . St i lsorter . Färghormoni er. 
Rekla msky ltar. Prislappar Ad res
ser. Gra tulatio ner . A nnonsupp 
ställ ni ngar m. m. med 55 i ll ustra 
tioner. 15 stil plo nscher . 8 ,e uppi. 
64 sidor . Tryc kt 1948. 

Pr is 2: 25 

Textning Nr BE 72, av konstnär 
I. W. Fischer strä m. En handbok 
i yrkes- och dekorotio nstextn ing 
för rek lom och konsthantver k. 64 
sido r , 22x 30 cm. Tryckt 1948. 

Pris 12: 50 

Dessa mycket ged ig na och lä 
ror ika bö cker ä ra uta rbe ta de av 
art isten och tec kni ngsläro re n V. 
Björk man. 

För nybör ja re är det lämpli 
gast att för st genomg/1 de grund 
läggande övninga rna i bo ken 
Frihandsteckning. 

Frihandsteckning Nr BO 51, ge · 
d ige n grundlägg ande lä robo k I 
teckning. ln nehllll er , Frihand s
teck ning . Perspek tiv lä ra . Skugg · 
lä ro. Sti l lebensteckning . Teckning 
med kol och kr ita . Boken om· 
fa tta r BO sidor . 54 illu strat ioner 
och 11 helside spl anscher. 6,e 
upplagan . Tryc kt 1947. 

Pris 2: 50 
Porträtt- och figurteckning Nr 

8D 52. Behandlar ingll ende al lt 
inom porträtt - oc~ figurteckning. 
Skisser och stud ier i blyer ts, kol 
och kr ita . Boken omfattar BO sid . 
29 illu str. och 14 hel side spl an
scher. 5,e upplagan . Tryckt 1947. 

Pri s 2: 50 
Tuschteckning Nr BO -49. En 

liten men innehlllls ri k väg ledn ing 
för den som vil l läro sig teckna 
med tusch. lnn ehllll er , Materia · 
let . Hur mon teck nar med tusch. 
Penn- och penselte ckn ing . Vitt 
pi\ svart . Oli ka manår. 48 sido r. 
43 i llu strati oner . 4 ,e uppi. Tryckt 
1950. Pr is 1: 85 

Djurteckn ing N r BO A7. Boken 
omfa ttar skissering och färd ig
teckning somt anat o mi lär a. Ny 
lätt lärd o . in tressant skissering s
metod . 60 sido r , öve r 125 illu str. 
3 ,e uppl agan. Tryckt 1948. 

Pris 2: 25 

Land skopsteckning Nr BO 50. 
Behandl a r ingll ende a l lt o m lond 
skopsteckning med bly erts, kol · 
och kr itor, pense ltecknin g och 
loveri ng. Boke n omfattar 80 sid . 
41 i l lustr. och 10 helsides plan
scher . 6 ,e upp lagan . Tryck t 1948. 

Pr is 2: 50 

Släktbok Nr BE 48. För bo kfö 
ring av sin egen stomt ovlo , släk
tingar och fami lj pil ett trev lig t 
och intre ssant sätt . Med fö rtryck 
Il varje sido , för ifyllnod av upp · 
gi fter och dato . Kon även i l lu
stre ras med fot ografier . Forma t 
21 x2 5 cm. Inb unden i klotbond . 

Pr is 4: 50 

CL AS OHL ON & , o A. - B., N. 

Konstmålning Nr BO 48, av 
Man ne Rola nd. Väg led ning i lo · 
ve lmll ln ing med ol je färg , akva 
re ll- oc h paste ll färg för a matö
rer . En innehllllsr ik lä robok, som 
pil ett klart och instruktivt sätt 
behandl ar al lt vad en amatör be 
höver veta för att läro sig mll lo 
konstnär ligt . Boke n o mfatta r 80 
sidor och är ri kt i llu strera d somt 
fö rsedd med en färg p lansch . 6,e 
upplagan . Tryckt 1949. 

Pris .2: 60 
Oljem6lning Nr 88 225. Ha nd

bo k fö r konstnä rer i olje mll lning , 
av Go tt lr id Kol lsten ius. 9,e uppi. 
Tryckt 1949. Pri s 2: -

Akva rellmöln ing Nr 88 224. 
Handbo k fö r konstnä rer i o kvo
re l lmll ln ing av Lennar t Nyblom. 
5,e upp i. Tryckt 1946. 

Pris 1 : 25 

Förebilder 
Mlllni ngsfärebilder mycke t väl 

utförda och lä mp lig a vid övning 
i teckning o. mllln ing. Flerfärgs
tryck i storl ek 9x 14 cm. 

Landskap Nr L 803, 10 o lika 
a kvar e ll stud ier av landska p med 
träd och va tten. 

Pr sat s 1: -
Blo mmor N r L 802, 8 o lika 

b lomstermotiv i f lott a kvarel l
teknik. sat s 0: 60 

Barnhuvuden N r L 801, 10 olika, 
elega nt utfö rda bar nstudi er i 
pa stel l och färgpen no r pil tono d 
botten. /i.ven mycke t trevliga att 
rama in . Pr sa fs 1: -

Blommor Nr BE 69. Vac kra 
bl omster tavlor eft . ol jemll lningo r 
format l 5X 20 cm. I satser om 4 
olik a tav lo r. Pr sats 1 : 40 



Läkarböcker 
Krä fta Nr BB 486 av dr S. 

Osterli nd . Om kräftsjukdomarna, 
behandlingar och botemedel. 127 
sido r . illustr . Tryckt 1948. 

Pris 5: 75 
Reumat ism Nr BB 472. De reu

mati ska sjukdomarna, deras upp 
komst och natu r av överläkare 
G . Kohlmeter . 164 sidor. Tryck t 
1943. Pris 5: -

Våra nervers vardagsvård N r 
BB 251 av med. dr Jakob Bi l l
ström . En klok och nyttig bok 
med godo råd för överans träng
da, för de som lid a av sömnlös
het, för de m som ho r könsliga 

' nerver m. I l. 4 :e uppi 14,e tusen
del. 160 sido r. Tryckt 1950. 
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Pris 2: 75 
Nerverna och hä lson Nr BB 

266, av med. d r J. Pau l Reiter. 
Något ur inne h.: Sorger, sömn
löshet, de nervösa, sjä lsli g be
hand ling, t idens tempo, den 
överkäns lige, ra stlösa, nedstä m
de , oba lanserade , inb illn ings
siuke. 103 sidor . 2 ,o uppi. Tryckt 
1943. Pr is 2: 25 

Vi och v6r sömn Nr BB 267, 
av dr M. Chid ecke l. Någ ot ur 
innehåll et : sömnens mysteri um, 
dö r vete nskap en sviker, sömnens 
pato log i, sömnlöshet, sömnmede l, 
drö mmar, kön och sömnlöshet, 
sömnlö shetens bekä mpa nde, hyp 
not ism m. m. 128 sid . Tryck t 1940. 

Pr is 2: 50 
Könssjukdomar Nr BB A09 av 

dr M. Tottie . Behand lar könsor
ga nens bygg nad och funkti oner . 
Föreko mmande sjukdo mar och 
der as verk ningar och bekä mpa n
de. 102 sid . 20 b il der .. Tryc kt 1945. 

Pr is 3: 75 
Födelse kontroll Nr BB 410, av 

Niels N ielse n. En bo k om barn
begränsning geno m oli ka preve n
tivmetode r . 128 sidor. Il lustre rad . 
Tryckt 1945. Pris 3: 75 

Natu rli g barn regl ering Nr BB 
430 av K. E. Fejerstom . En ut
för li g utredn ing om de säkra 
peri oderna med ta lrika tab e l ler 
där över , efte r professor Knous 
och dr Ogina. 110 sid . 5,e uppi. 
Tryckt 1949. Pris 2: 85 

Fosterfö rdr ivn,ng Nr BB 411 av 
med. lie . Olof Jonsson . En bok 
om abort en och dess faror . 156 
sido r. Tryckt 1945. Pris 3: 75 

Kärl ekens ansva r N r BB 261. 
En etisk upp lysningsskri l t av pr of . 
Johan Almk vist. 67 sidor . Tryckt 
1945. Pr is 1: 75 

Barn lös N r BB 408. Hur kom
mer de t sig att för övrigt fri ska 
makor icke få barn, ehuru de 
inge ntin g he ll re skul le vilja ? 
Vems är skulde n man nens 
el ler hustruns? Vil ka rubbningar 
l igge r bako m? Va r fi nns bote
med le n? På al lo dessa frågor 
ge r den kände gynekol ogen pro
fessor A. W estma n svor i denn a 
sin po pulärt skr ivna bok . 130 sid . 
Il lustrerad . Pr is 5: -

Hemmets läkarebok 
Hemmets läkorebok N r BD 160 

utarb etad av dr A. Tollberg och 
genomsedd av några av vårt 
lands mest kända specia lister. 
Denna andra utökade upplaga, 
tryck t 1949, o mfa ttar 1.108 sidor 
med 229 bi lde r . Registret hor 
2.500 uppslogsord. I alla hem 
bär finnas en modern lökorebok 
de n är alltid värdefull att ha til l 
hands. Hemmets Lökorebok för
klarar o rganens fun ktionssätt , 
sjukdomars symtom och karaktär, 
vad den sjuke bär iakttaga och 
vad läkar en eller en sjä lv kon 
göra i ka mpe n mot sjukdo m va re 
sig det gä ll er kropp e l ler sjä l. 
Boken är bunde n i ett starkt och 
pra ktfullt klotbon d. Pris 50: -

Sexuallive t. Nr BB 412 av dr 
Fritz Koh n. Sexua l livet i allo dess 
forme r , de man liga och kvin nliga 
känsf unktioner no, könsumgö nget , 
det äktenskapliga samlivet , fö
de lsekontro ll, prostitution, per
versitet, könssjukdoma r m. m. ges 
en fyl lig framstä l lni ng . 2 :o omar
betade upp i. 360 sido r. 32 plan 
scher, dä rav 14 i färg . 

Pris 14:-
Vad varje kvinno bör veto , Nr 

BB 407, av d r P. Wette rdol. En 
hii lso katekes fö r kvinnor unde r 
uppväx tt ide n, mode rskap· och kl i
mo kter i . Den varnar, manar och 
lugnar inför de o lika symptomen, 
som ib land tas allde les fö r lätt 
vindigt, ibland åte r förskräcka 
mer ön nödvändigt . 98 sid . 111. 
Tryc kt 1941. Pris 3: 75 

Ni o m6noder Nr BB 4731 en 
ha nd ledn ing för bliv ande och ny
bl ivna mödr a r. 186 sido r. 30 bi l
der. Tryckt 1945. Pris 5: 75 

Utan o msvep Nr BB 307. En 
be rätt e lse där barn får svor på 
sina fr åg or om fort p lantn ingen , 
ov Tolt e Hy lander . 88 sid . Tryc kt 
1942. Pr is 1: 75 

Hur kvin nan uppl ever mannen, 
N r BB 413. And ras bekännelser 
och egna betrak te lser av Sofie 
Lazorsfeld. Ger upplysni ng i e tt 
sexua lpro bl em som a ngår både 
mön och kvinnor . 251 sid . Tryc kt 
1945. Pris 7: -

Könsl ivet N r BD 147 av dr 
Fobric ius-M0lle r. O versott frå n 
da nska. En bro upp lysning sbo k, 
då de n ä r lä ttfa tt li g oc h nat ur
lig somt frisp rå kig och ra kt på 
sak i både ord och bilder. ~68 
sid. 99 bi lder. Tryckt 1947. 
Pri s höft. 10: -, inb. 13: 50 

CLAS 

Det fulländade äk tenskap et Nr 
BD 56, av dr Th. vo n de Veld e. 
Ett stort välkänt bakver k om sam
levnadens fy siolo gi och tekn ik . 
Over söttn ing av d r Curt Frank e. 
336 sidor. 8 bil der i fä rgt ryc k. 
Inb unden. Pr is 16: 50 

Uppslagsbok Nr BD 131 i sexu
a l I upp lysning av dr Nor man 
Ho ir e. Ett mycket omf attande 
bakverk med följan de huvudru
bri ker: Kär lekens utveckling . Be
skr ivni ng av könsorganen . Köns
livet hos barn och ungdom. Pu
bert eten. Sexue ll t samliv. Kär
leks lek. Könsföreningen . Bröl
lops notten . Kärlekens ofullk om
l ig heter. Sexue lla abnormiteter . 
Vener iska sjukdomar . 504 sidor. 
15 helsides pl anscher . Tryckt 1944. 
Inbunden . Pris 18: 50 

Ä kta makor Nr BB 265, av dr 
Mar ie Stopes . Denna rådgivare i 
de t fysiska och psykiska sam
livet vi ll v isa vägen till ett mera 
t i ll fre dsställan de och hä lsosamt 
saml iv och ska ll sä kert läro 
mån ga makor att bättre förstö 
böde sig själv a och sit t äkten 
skap . 11 ,e upp lagan . Tryckt 1949. 
184 sidor . Pr is 3: 75 

Naturkunskap 
Svenska f6glor Nr BB 428, av 

Fo lke Rösiö, inne hö ll er 100 fö gel
beskrivnin gor, i l lustrerade med 
foto graf ie r och 100 färg bilder, 
somt kortfattad sak lig . beskriv
ning av 245 i Sverige örsvisso 
orte r . 504 sido r. 4 ,e kra ftigt ut
ökade upp laga n. 80:e tusendel. 
Tryckt 1949. 

Pr is höft. 6: 50, inb. 8 : -

Fögelskydd Nr 8B 440, rikt illu
strerad hand lednin g av J. A . 
Hedin. En värdefu ll uppslagsbok 
för natur- och fögelvö nner. Ur 
inne hå l let , Föglornas betydel se. 
Varför lög elskydd behövs. Rit
ningar til l ol ika holktyper . Ho l
karnas skötsel. Vintervörd av 
/öglor . Foderpl atser . Ringmärk 
ning m. m. 96 sidor . Tryckt 1945. 

Pris 1 : 50 
Strövtåg i skog och mark Nr 

BB ·379, av Lorentz Bol in . En in
tressant o ri enter ing avsed d att 
fästa uppmä rksamheten pö de 
ia kttagelse r inom växt- o . djur
live t, som man själv kon göra 
ute i naturen. O mfatta r bl . o . 
dju r- och fö ge lstudi er av intresse 
och fo togr a feri ng i samba nd dä r
med , ori entering , natu rskydd m. m. 
I llu strera d. 104 sido r. Try ckt 1947. 

Pr is 2: -
Lilla fl oran Nr BB 117 av F. 

Sundsredt. En enke l handled nin g 
i väx tbestämning . Behand lar co 
800 svenska växter . 64 sid o r. 

Pr is 1: 75 

Våra medicinal väx ter Nr BD 32, 
av G ustav Lind och Nils de Ver
d ier. 48 he lside spla nscher i fl er
fä rgstryck. 3 ,e uppi. Mon kon 
skaf fa sig extra inkom st genom 
insamling av medicinal väx ter . 
Tryc kt 1940. Pris 2: 50 

. - B., N SJ O N. 

Jakt och fiske 

Handbok för jägare Nr BB 140, 
av jägmöst. All a n Petra. I de nna 
bok beskr ives de mest effektiv a 
joktsä tt en 6 ä lg, rödju r, hare, 
räv, utt er, g rävlin g , tj äder, orre, 
rapp höns, faso ner , änder, hök, 
kröka o. öv r igt vi llebröd. Fångst 
med bur oc h fä lla. Ritning ti ll 
den nyo norska krök fälla n. Hund
dressyr. Joktvö rd. Konsten att 
nedsk juta fl ygande löglar m. m. 
25 ill ustr. 202 sidor. Tryck t 1949. 

Pris 3: -
Jakt och villebråd Nr BB 436, 

av jäg mästare All an Pelr e. Ur 
innehö I let : Vi I lebrödets levnads
vano r , o li ka jo ktmetoder, jok f
skytte konsten, vape n, hundupp
födning, jok två rdsförenin go r. En 
intr essa nt hand bok för al lo jä 
gare. 240 sido r. 26 bil de r . Tryckt 
1947. Pri s 4: 50 

Nya joktboken Nr BD 39. Råd
givare för jägare o. joktvänner, 
av Thor Högdo hl, med förord av 
pro f. Eina r Lönnberg oc h dr Gus
tav Koltho ff . 85 i llustr . och vig
nette r . 3 ,e upp i. Tryck t 1930. 340 
sidor. Inbunden. Pris 5: -

Hunddress yr , jakt och fiske Nr 
BB 115. Löttf ottli!Cl oc h instr ukti v 
handbok av H. W egin med in
tressanta skil dr ing ar av d jurens 
liv. Beskrive r olika joktsätt på 
har e, mård, utter, grävling , järv , 
her melin , räv , älg , rödjur, tjäd er , 
orre, järp e, morkulla, beckasin , 
ond, hök och kröka. Hur mon 
skjute r pö fl yga nde fåg la r oc h 
löpa nde vilt. Jakthund ens inöv
ning och vörd m. m. Drog - oc h 
stöndkro ksfi ske, lake- o . öl f iske , 
spinn- och kastfi ske so mt pimpe l
f iske. Ett 50-ta l illu stration er . 176 
sidor. Tryc kt 1947. Pr is 3: 75 

Hundens uppfo stran och dres 
syr Nr BB 441, av Hugo Stra nd
berg. De ved ertagn a och bep rö
vade metoderna för d ressyr av 
såvä l vak t- som ja kthunda r . 172 
sidor. Ny omarbeta d uppl aga. 
Tryckt 1947. 

Pris höft. 5 : 50, inb. 7: 25 
Våra ryggrad sdjur N r BB 426, 

innehöller beskrivning på hur 
man ko nserve rar oc h mo ntera r 
däggdjur, fö g lar , krä ld jur, grod
djur och fi skar. 95 sid . 45 i llu str. 
Tryckt 1946. Skriv en av Yngve 
Löwgren. live n amatö ren kon 
efter beskri vningar i de nna hand 
bok stoppa upp djur själv. 

Pr is höft. 4 : 75, inb . 5: 50 
Vår a f iskar Nr BB 136. Med 

13 helsidesplan scher, en del i 
fl er fä rgstryck. 55 sid . text . Tryckt 
1948. Pris 3: 50 

Konsten att fiska Nr BD 36, 
praktiska rön och erfarenheter 
av Osborne Le Moine. Ur inneh.: 
Gru ndpri nciperno för att lyc~os 
i fi sket, Fisket under lekperio
derna, meta, betesfiskens inföng
onde, långrevsfiske. pimpelfiske 
vintertid, angelfiske, isfiske med 
ståndkrok och sax, kräftfiske. 
Vad en fiskare bör veto: Fiska
rens knutar, när noppar fisken 
bäst, om f iska rnas liv, f iskevård 
och dess betyde lse. Fisketabe ll 
med 40 i llustra tione r. Tryckt 1949. 

Pri s 2: 25 
Konsten att fiska med fluga Nr 

BB 302, handled ni ng ov A. Bök
li n. Med fig urer i t exten somt 6 
plansc her , vara v 2 i fä rge r . 96 
sid. Tryck t 1937. Pr is 2: 75 

Spinnfiske Nr BB 301, sex ka
pi te l o m spin nfi ske av Nils Färn
ström. 3 ,e uppi. I llust rerad 88 
sido r. Tryck t 1949. Pris 2: 50 

Hur man lurar gäddor Nr BB 
374, ov Curt Lind he. Nög ot ur 
innehölle t , Huggt iderna, _ spin n
fiske, bete n, var stå r goddon, 
slantf iske, d ragrodd, a ngel fiske, 
pimpels t icka m. m. 1 llustr. 170 
sido r. Tryckt 1943. Pris 4: 75 

Rovriddare Nr BB 138. Djupe ns 
Rand iga Rovr idda re, ov Curt 
Lindhs. En handbok i hur man 
skall hi tta storab borren oc h hur 
mon skal l kunna 16 honom att 
noppa. Raffinerade knep av det 
slog, som gamla d urkdrivna f is
karegu bba r i a llo t ider behöll it 
för sig sjä lva som den a ll ra dyr
baras te yrkeshemlighet. Nya oc h 
mindre kända f iskemetode r för 
abbo rre beskr ives, sösom !r o ll · 
fiske, slä pmete , fi ske med ba
lonspi mpe l, mete pö f luga m. m. 
188 sidor . Illu str erad . Tryck t 1942. 

Pr is 5: 75 
Spinn- o. flugfiske Nr BB 416, 

av 0. Törnbl o m. En handb ok o m 
tekn iken i fisket, särskilt kost
tek nik med spinn- oc h fl ugspö, 
dessutom go da ti ps om utrust
ninge n m. m. 90 sidor . 29 b i ld er. 
Tryc kt 1946. Pris 3: 25 

Nya jaktlagen Nr BB 330, jäm
te jo ktstodg on av den 3 juni 1938, 
med kommenta rer, utg ive n av 
Jar l Hemberg . Tryck t 1949. 164 
sidor. Pris 3: -

Idrott 
Sträck Er efter skönheten Nr 

BB 475. Gymnastikhandbok för 
do mer. 126 sidor och 211 b i lder. 
Tryck t 1947. Pris 4: 75 

Simning och liv räddning N r BB 
438. En instru ktiv lä robok av Ture 
Srerne . En vä rde full bok i kam
pe n för simkunnigh ete ns utbred
n;ng och dr unkning solyckornos 
bekämpa nde. 60 sid . och 50 bil 
der . Tryc kt 1946. Pris 1: 50 

Tennis Nr BB 248, av Ernst 
Wo ll en. Med 31 fotografier och 
skisser. Tryc kt 1934. 80 sidor . I 
denna handbok finner Ni al lt 
om tennis . 

Pris höft. 2: 50 

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

Bordtenn isboken Nr B8 ,06, 
av Gunna r Ollen. En fullstä nd ig 
instruktionsbok där mon "finne, 
allt om bordtennis. 208 rikt il lu
stre rade sidor. Tryckt 1947. 

Pris 4: 25 
Fotboll Nr BB 243. Tävlings 

regler för fotboll jämte Svenska 
fotbollsförbundets stadgo r och 
bestämmel ser. Med illustrolioner 
78 sidor . Tryckt 1946. 

Pris 0: 25 
3oxnin gsbo ken Nr BB 369, av 

Ro land Hentzel. Box ningste knik 
o. träning. Med 83 bil der. Tryckt 
1945. 127 sidor . Pri s 4: -

Jiu-Jitsu-tricks Nr BB 242, ja 
panskt system fö r själ vförsvar av 
Vik ing Cronholm . 19:e uppla gan 
Tryckt 1940. Med 36 hels ide s 
b i lder . Pr is 2: 50 

Karta och kompass Nr BB 86. 
En prak t isk >ob~-bok> för allo 
som vill läro sig anvä nda korta 
och kompass , av jäg mästare Ake 
Lundeberg . Tryck t 1932. Med illu 
strat ioner oc h ka rtor. 

Pri s 0: 75 
ABC i orientering Nr BB 417, 

utgiven av Svenska o riente rings 
förbundet. Enlig t ldrotts bl odet 
>Värl de ns bästa inst rukt io nsbok I 
or ientering>. 166 sidor . 50 bild a, 
somt med en ko rtmätare och öv 
ningskomposs av ka rtong . Tryck! 
1944. Pris 3: -

Vår svenska skogssport Nr 88 
493 av Hedenström-Kje l lström 
Behand lar orienteringen frö n dess 
fö rsta grunde r till dess finast e 
f inesser o l ltsö nögot fö r allo 
skogsko'rlår. Innehål ler 264 rikt 
il lustre rade sidor plus 25 bild 
p lansche r, fl era i fä rg. 

Pris 3: 50 

Turi stkorta Nr BB 415, över 
Sverige i skola n 1: 300.000 upp 
del ad i 24 b lo d . Varj e blod in 
fäst i en ka rtongpärm . Ett för st 
klo ssigt ve rk ufgiv et under med 
verkan av K. A . K. och Sven sko 
Turi stf örening en. Vid rekvisitio e 
angiv bl odets nummer enl. ovan · 
stöende indelningsplon . 

Pris pr blad 2: 25 



Kartor 
Vä gkarta Nr BD 122. Motor

männens vägkarta över Sverige, 
i sko lo 1, 1 milj. 15 blad 20x24 
cm och register inbund en i spi
ralrygg. Pris 4: 50 

K. A. K:s bilatlas Nr BD 60 
över Sverige i skala 1, 500.000. 
Kartorna ära i flerfärgstryck m. 
alla vägar tydligt markerade 
rött. Inbunden i klotbond. Be
kvämt format tillsammans med 
ett stort ortregisler och ovstönds
tabell. Tryckt 1947. Pris 14: -

K. A. K:s bilatlas Nr BD 59 
med ortsbeskrivning. Samma kart
bok som färegöende men dess
utom omfattande 213 sidor orts
beskrivningar med stadsplaner 
och uppgi fter om sevärdheter 
m. m. Klotbond. Tryckt 1948. 

Pris 18: -
Bilkar ta över Sverige i skala 

I, I 000.000 med ovstöndstobell. 
Nr BB 290. Frön Sveriges syd

spels upp till Hudiksvall-Sveg. 
N r BB 289. Frön Falun-Gävle 

Ji 11 Sveriges nordspets. 
Pris pr blod 2: 50 

,S-N • Bilkarta Nr BD 121. 
En kortbok över Sverige i skala 
1 , 500.000 tryckt i fyra färger 
väg arna i rätt. Inbunden i klot
band i bekvämt format med bla
den praktiskt ordnade sö att mon 
med ett tu mgrepp direkt slör 
upp önska t blad. En modern 
vägkarta tryckt 1947 Pris 9: 50 

»S-N , cykelkorta O ve r Sve
rig e i ska la 1, 300.000, tryckt i 
lyra färg er och upptagande av
sevärt flera vägar än en bil
karta. Den är inbunden i klot
bond med praktisk anordning sö 
att önskat blod direk t slös upp. 
.lnnehölle r även praktiska röd lär 
löngfärder pö cykel. 

Del I , Nr BB 477. Söder om 
Göteborg. 

De l 11, Nr BB 478. Göteborg
Stockholm. 

De l 111, Nr BB 479. Stockholm 
-Mora. 

Pri s pr del inb. 7: 50 
Korta över Stockholm Nr BB 

291. Ny korta jömt e vägvisare 
över Stockholm med gatunamn, 
husnummer, spörvagns-, buss- o. 
öngbötslinjer. Med namnregister. 
Trvckt 1945. Pris 1: 25 

Hur man ser Stockholm Nr BB 
504. Korta samt 160 sid. illustr. 
beskrivning av sevärdheter, nöjen 
m. m. En värdefull modern och 
tr evlig guide. Tryckt 1949. 

" Pris 4:75 . 

Visböcker 
Allsånghäfte Nr BA 97. Ett 

häft e m. 45 st. kända visor och 
söng er. Nögot ur inneh., Barn
domshemmet, Pö Roines stra nd, ' 
Vört land, Du gamla du fria, 
Elvsborgsvison, Amanda Lund
bom, Skepporv iso, Lugn vi lor 
sjön, Vintern rosat ut, Dold mel
lan furorna, Här är guda gott 
att vara m. Il., m. fl. 
Pris 0: 30. Pris pr 5 st. 1: -

Gröna Visboken Nr BB 488. 
Den trevligaste och mest om
vöxlande visbok som utgivits i 
Sverige. 325 visor, gamla och 
nya, sorgliga och lustiga, vackra 
och burleska. Bl. o. 80 visor ov 
dagens mest populöra trubadu
rer. Melodistämma till varje visa. 
Rikt och roligt illustrerad. 400 
sidor. Inbunden . Tryckt 1949. 

Pris 8: 50 
Från gamla glada tider N r BB 

238. lnnehöller ett 50-tol kända 
och omtyckta gamla visor sö
som, Elvsborgsvison, Hjalmar o. 
Hulda, Kors pö Idas grav, I 
löga ryttartorpet, Arholmavolsen , 
Amanda Lundbom , Kväsarvalsen, 
Barndomshemmet , Släckta fyrar, 
Skepp som mätas, Pö Roines 
Strand m. Il. Tryckt 1938. 

Pris 1: 50 
Bordsvisor Nr BA 95. Ett häfte 

innehöl lande 15 stycken trev,iga 
bordsvisor. Tryckt 1941. 

Pris 0: 50 

Musikskolor 

Drog spelsskola Nr BE 30. Ju
larbo Gyllings dragsp e lsskolo m. 
fingersä ttning, är en mycke t 
praktisk och omtyckt sko la för 
den som frön nybörjarstadiet vill 
arbe ta sig from till skicklig not
spelore . Ny upplaga, helt om
arbetad och kompletterad av 
Andrew Walter. Pris 4: -

Drogspelsskolo Nr BA 104, lär 
2-radigt spel jämte en samlin g 
omtyckta tonstycken i lättfattli g 
sifferskrift. ,5 olika musikstycken. 

Pris 1:-
Drag spelsalbum Nr BA 103, för 

2-radigo spel, innehölla nde mar
scher, valser, schottis, polkor etc. 
i lättfattlig sifferskrift. 

Pris 1 : -
Violinskola Nr BE 4, av A. 

Julin, lär självundervisning för 
den som pö egen hand vill lära 
sig spela violin, innehöllande 
musikaliska grundregler, skalor, 
melod iska ävningsstv.cken, i I lustr. 
och utförlig grepptabell. 

Pris 3:-
Gi torrsko la Nr BE 64 av Sig

vard Akermon. En lättfattad skola 
för självstudium i modern plekt
rumspelning. Pr is 5: -

Org elhormoniumskolo Nr BE 45, 
lär nybörjare av musikdir . Albert 
Lindsträ m och omarbetad av mu
sikdir . Daniel Olsson. Tryckt 1947. 

Pris 3:-
Munsp elsskola Nr BA 105, 

spelanvisning jämte en samling 
omtyckta stycken i lättfattlig sif
ferskrift. Pris 0: 75 

Konsten att spela munspel N r 
BA 136, av Birger von der Burg. 
Vägledning lär söväl nybö rjare 
sam mera försigkomna att spela 
munspel efter note r. Musiklära m. 
nögra kända melodier >Satta> lär 
munspel. 3,e uppi. Tryckt 1942. 

Pris 1:-
Populärt musik lexik on Nr BD 98 

med notiser o m musiktermer, in
strument och musikaliska begrepp 
--amt bionrafie:- över mer-:i kön 'a 
kompositörer, söng - och musik
artist er. Artiklar om opera och 
opere tt , en särskild avdelning om 
iazzmusik samt en förteckning 
över c ,a 250 ope ror . Ett 100-tal 
b ilder och nate xe mpel. Tryckt 
1945. 

Pris höft. 7: 10, inb. 9: 50 
Vad alla bör veta om musik 

.Nr BB 271. Av J. L. Mowinke l. 
En lärorik lite n bak . Tryck t 1944. 
63 sidor. Pris 1 : 50 

För fest och scen 
Festor rangörernas handbok Nr 

BA 158, av B. Zander . Nögat ur 
inn eh.: Hur en fest kam mer t ill; 
ink öpen, artiste r och donsmusik, 
reklamen, ansöka n om t i ll stönd 
Allmänna röd : affischer och an
nonser, barnfeste r, basarstön d, 
belys ning, dekorationer, fö rsäk 
rin ga r, högtalaranläggning, in

Pianodrogspelsskola Nr BE '19. köp, skämttäv linga r oc h lekar 
En fullständig lärobok för piano- m. m, Tryckt 1944. Pr is 0: 75 
dragspel. lnnehöllet är upplag t Godbit ar för ungdomens afton 
p6' ett enkelt och lättfattlig t sött, Nr BA 49. lnneh.: monologer , 
sö att eleve n därigenom för en sketcher, en liten teaterpjäs, 
fullkomlig kännedom söväl om poem, nyörstoblö m. m. 
noterna som speltekniken. Tryckt Pris 1: -
1940. Pris 6: - Skrattretaren Nr BA 120. En 

Dragspelsskola Nr BE 31. samling visor och roliga historier, 
Svensk-No rska drogspelsskolon ur det civila och militära livet. 
lär knappspe l av Ottor Ak re. 1 :a Tryckt 1941. Pri s 0: 75 
delen, lär nybörj are i notspel- Vad skall vi hitta på? Nr BD 
ning . Behandlar ingöende de 53, 376 upps lag för trevliga pro
färsto grunderna i notspelning gram i klubbor och föreningar av 
med successiv ökning av svör ig- Sven Bergman. Den fö r svenskt 
hetsgraden. Flera populära drog- föreningsliv värdefullaste bok 
spelsmorscher och valser m. m. som utkommit pö örotal. 
ingö i häftet. Pris 4: 50 Pris 2: 50 

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

För Scen och Koboret Nr BB 
232. Rödgivare i scenuppträdan
de, sminkning och mycke t annat 
som här till Tholios värld. Upp
slag till klubbfester och maske
rader m. m. Pris 2: -

Teaterpjäser 
Prislista Nr BA 175, över teater

pjä ser, sketcher, tablöer o. dyl. 
Erhålles gratis pö begäran. 

Trolleri 
Trollkonsternas bok Nr BB 39. 

Populär handledning vid utföran
det av allo slags trollkonster, c,v 
pr ofessor L. Hoffman. Ny uppla
ga, helt omarbetad av Hector El 
Neco. 224 sid. med 4 planscher 
och 150 figurer. Blond mäng
der av konststycken med mynt, 
ringar, näsdukar, ägg, ur, glos, 
bollar, stavar etc. märkas talrika 
,,ecioltricks, som uppfunnits eller 

förbättrats av världsberömda 
,t rollkarla r>. Tryckt 1940. lnb. 

Pris 6:-
Trolleri för allo Nr BD 89, 

av Chnrles Hogan. En lärobok i 
modern magi . Med 143 figurer. 
255 sido r. Tryckt 1944. 

Pris 8: 50 
100 rol ig a trollkonster Nr BB 

311. Med ledning av denna bok 
kan envar utföra 100 förbluffande 
trollkonster utan hjälp av appa
rater. Tryck t 1942. Pris 1: 75 

Simsala b im Nr BA 135, med 50 
tro lle ritricks som vem som helst 
kon utföra utan fingerfärdighet 
och utan apparater, presenterade 
av Körling. Dessutom i fö rseg lat 
konvol ut > 1.000 kronors tricket>. 
Tryck t 1943. Pr is 2: -

Kortk onster Nr BB 207, för 
envar utan apparater. 73 olika 
kortspelstricks kunna utföras ef
ter denna bok med en vanlig 
kortlek. 80 sidor. Tryckt 1945. 

Pris 2: 25 
Tro lla och spå Nr BB 349. 

Fullständig, prak tisk handbok i 
en mängd enklare och svörar e 
kortko nster samt ol ika sätt at t 
spö med kort, av Sven Linde. 
Med 67 illustr. 176 sidor. Tryckt 
1945. Pr is 2: 50 

Kortko nster Nr BB 206. Fyrtio
fyra olika, mycke t förbluffande 
kortkonster . Pris 0: 95 

Spåd omsboken Nr BB 204. Kon
sten att spö i kort, i kaffesump 
och händer. Hur mon stäl le r ett 
horoskop m. fl. spödomskonste r. 
Tryckt 1950. 112 sidor 

Pris 2: 50 
Tanke lä sning Nr BA 163. Hur 

inan lär sig tank eläs ning och 
buktaleri, av Nils Robert. 63 sid. 
Tryckt 1943. Pr is 1: 50 

Sällskapsliv och 

förströelser 

KONSTEN 

att hålla tai -ltfttttltwt ,~ ... ~!l11Ull1 

Konsten att hålla tal Nr BB 367. 
Av S. Stenberg. Hur nybörjaren 
övar, lär sig behärska rösten och 
övervinna nervositet. Exempel p6 
112 tal höllna vid lestmiddogor 
och praktiskt taget al lo möjliga 
tillfällen. Hur föreningar bildas 
och hur de arbeta. Diskussioner 
och föredrag. 800 utländska ord, 
deras uttal och betydelse. 144 
sidor. Tryckt 1947. Pris 2: 75 

Oförberedd som jag är ... Nr 
BB 278. Nögra röd til l talare, 
av H. Arvidsson. Med exempel 
på allo mäiligo lörekomm ondo 
tal. 128 sid. 3,e uppi. Tryckt 1948. 

Pr is 2: 75 
Träna först - tala se'n Nr BB 

459, en talorkurs av H. Pettersson 
avsedd för stud iecirklar och ung
domsklubbor. Boken behandla r 
bl. o. diskussioner och fären ings
möten. lllu str. 111 sid. Tryckt 1946. 

Pri s 2: -
Her r ord fö rande Nr BB 194. 

Handledning för medlemmar i 
för eningar, styrelser, klubbar och 
sällskap, av Gerhard Magnusson. 
Tryckt 1949. 140 sidor. 

Pri s 1: 75 
Konsten att uppträda korrekt, 

Nr BB 274, av Lorentz Bergh. 
Denna bok innehöller en utförlig 
beskrivning pö vö r tids seder och 
bruk inom sällskapslivet. Sedan 
mon läst denna bok behöver man 
ei tveka hur man skall uppt räda 
i olika situationer pö ett korrekt, 
belevc,t och vinnande sött. 92 
olika kop. 200 sid., 25 il lustr. 
Tryckt 1950. Pri s 2: 75 

Råd och rim Nr BB 435. Ny 
illustrerad upplaga . Ur lnneh .: 
Ta lerkon sten med exempel pö tal. 
Over 200 roliga telegram. Före
drag, mötesförhandlingar, debatt, 
replikfäring o. d. Förslag till tex
ter för högtidsdagar, hyllnings
brev, kondoleansbrev, bjudnings
brev, sällskapslivets etikett, vers
konstens regler m. m. 152 sido r . 
Tryckt 1948. Pri s 2: 75 

Min neskonstnär Nr BD 154, >Hur 
mon blir minneskonslnä r oc h sif
ferakrobat> av Gustav Lundgren. 
En mycket intressant bok om ma
tematiska konststycken. Nögot ur 
innehölletc det ludolfsko talet, Har den öron Nr BB 386. Hyll-
sifferalfobetet, de rewen tlowsko ningstel egram för namnsdagar, 
stereotyperna, de hundra ordens födelsedagar, examina, bröllop 
g6ta, det fenomenala siffermin- m. m. av Sigurd Westberg. lnne-
net, mnemotekniska kortkonste r, höll er c,a 500 telegramsförslag 
synminnet, underbarn, den eviga m. m. Tryck t 1945. 82 sidor. 
kalendern, rotdragning i huvudet, Pris 1: 75 
snobbaddition, fädelsedagsskäm t, Schack Nr BB 210. Handledning 
sifferlek, magiska kvadrater m. m. i schack utarbe tad av Tom Wi l-
Tryckt 1948. 96 sido r. Med tobel- sen. Med illustr. 54 sidor. Tryckt 
ler och figurer. Pris 3: 85 1144. Pri s 1: 50 

CL AS O H L SON & C: o A . - 8 ., I N SJ O N . 

Lär Er dansa själv Nr BB 500, 
av K. Wode. Beskriver en ny 
förenklad lärometod. Stora dons
kartor utvisar allo steg man tar 
under dans runt golvet. Fullstän
diga kurser i fox-trot, slow-fox, 
ta ngo, samba, rumba, modern 
och gammal vals, hambo, schot
ti3 och polka. 48 danskartor. 
Kursen är idealisk för nybörjare. 
Tryckt 1949. Pris 4: 50 

Den nya donsmetod en Nr BB 
219, av A. Carrol. Undervisning 
enligt den lättfattliga melodime
toden. Omfattar gammal vals, 
schottis, hombo, polka, fox-trot, 
slow-lox, modern vals och tango. 
26 donskortor . Tryckt 1949. 

Pris 2: 50 
Lekb ok för vuxna Nr BB 449, 

hur mon gör en trökig biudni11g 
trevlig. Beskrivning av ett 70-tal 
trevliga sällskopslekor, illustrerad 
med talrikn bilder och skriven 
i humoristiskt köserancle stil. 2,o 
upplagan. Tryckt 1947. 

Pris 4: 75 
ld rottsl eka r Nr BB 439. En in

struktionsbok av Einar Granberg, 
som i text och trev li ga bilder 
beskriver ett hundratal idrott sliga 
inom - och utomhuslekar. 64 sidor. 
Tryckt 1945. Pri s 1: 75 

Tusen Tidsfördriv Nr BD 45, av 
Wa lter Sperling, innehöller de 
nyaste och roligaste problemen i 
tal, linjer, yto r , kroppar, knopar, 
matematiska, geografiska o arit
metiska problem. 358 teckningar 
'222 sidor. Tryckt 1945. ' 

Pris höft. 4: 25, lnb. 6: -
Fråges port Nr BA ~8. 48 I , ögor, 

48 svor i förseglade kuvert. 8 
olika serier finn as. Per serie 0: 35 
Götar och svar Nr BB 209. 680 
nötter al t knäcka, lär gam mal 
och ung. 96 sidor. Try ckt 1943. 

Kr. 1: 75 
Knep och knåp Nr BB 372, av 

Rober t Spöngberg. En samlin g 
problem, spel och tidsfördriv för 
barn och ungdom. 130 illus tr . 125 
sidor. Tryckt 1944. Pris 2: 25 

Patiensb oken Nr BA 39. Be
skrivningar öve r 30 roliga och 
intressanta patienser med illust r. 
Tryckt 1942. Pris 1 : _ 

Auktion sbridge Nr BA 169, 
handledning i modern a uktion s
bridge av Oska r Viklund. Tryckt 
1944. 48 sidor. Pris 1: 25 

Små spelböcker Nr BA 36. 
Varje bok innehöller regler fö r 
ett av följande spel: Nr 1 Wh ist . 
3 Preferense. {Priffe). 5 Poker. 
9 Auktionsbridge . 10 Japan sk 
whist. 11 Schack . 14 Lätta kort
konster. 18 Kontro ktsbri dge. 

Pr is pr bok 0: 75 
Roliga teleg ram N r BB 235, 

Tusen trevliga telegram till tal
rika tillfällen somt spirituella tal 
m. m. Råd för talare samt kläd
regler. 4 ,e upplaga n. 

Pris 2: 50 
Hyll ningste legr om Nr BA 92, 

omfattande bl. o . födelsedag ar, 
namnsdagar, förl ovn ingar, bröl
lop, jubileum m. m. Tryckt J.$>41. 

Pr is 0: 50 



Bokserien ELITEN 
Il 

DE BÄSTA av vår tids svenska 
författare öra representerade m. 
köndq verk i bokserien E I i te n. 
Bliv E I it en -samla re, så få Ni 
ett fint urval av den svenska litte
ra turen på Er bokhylla! Det ör 
också en verkligt billig serie 
endast kr. 1: 85 pr band . 

Nr 
120. Spegling i en skärva, 

av Mar ika Stie rnsted t. 
121 A. P. Rosell, bankdirektör, ev 

Wilh . Moberg. 
1;12 Bödeln av Pär Lager kvist. 
123 Stad ;· ljus , av Eyvind Johns

son. 
124 En mon och han s samvete, 

av Jarl Hemmer . 
125 Kungsgatan, av Ivar Lo

Johonsson. Del I. 
126 D :o, Del 11. 
127 Den kloka Elsa, av Anno

Lenoh Elgsträ m. 
129 Den vita vidden, av Alb ert 

Viksten. 
130 Pojke i Sibirien , av Per-Ax el 

Bron ner . 
132 Godnatt jord , av Iva r Lo

Johonsson. Del I. 
133 D :o, Del 11. 
131 I död ens väntrum, av 

Sven Sto lpe . 

134 Du bittra bröd, av 
Gu stav Sandgre n. 

135 Lägereldar längesen , av 
· H. Macfie-Hans Westerlund . 

136 En flickas öra, av 
Gustav Ullman . 

137 Bara en mor, av Ivar 
Lo-Johansson . Del I . 

138 D:o , De l 11. 
142 Slätten, av K. G . Ossion

ni lsson. 
143 Det är in te sant, av 

Alice Lyttkens. 
144 Månen över Lund, av 

Ing eborg Björklund. 

145 Folkliv sberötte lser, av 
C. J. L. Almquist. 

146 Morgon gåv an , av 
Jarl Hemmer . 

147 O mby te ov tåg, av 
W a lter Ljungqui st . 

150 Wasawasa , av H. Macfie 
Hans W ester lund . 

151 Kamrathustru, av 
Dagmar Edqvist. 

152 Synden på Skruke, av 
lr jo Bravollius. 

153 Elsa och kärl eken, av 
Anna -Lenah Elgström . 

156 Slavar , av Guphild Tege n. 

Pris pr band 1: 85 

FIB :s Folkböcker 
En rekordbillig bakserie med lö svår da och mycket omtyckta 

verk av goda svenska förfa ttare . FIB ,s Folkböcker är den mest 
sölda och bil l igaste bakserien i Sverig e. Pris endast 1: 45 pr 
band, inbund en krana r 2: 85. · 

Obs ! N ,o 185 och 192 finnes en dos! höfta de och 197, 201 och 204 
endast inbun dna. 

Nr 

178 Fredlös, av 
Kristian Kristiansen. 

179 Ta hand om Ulla, av 
Ebba Richter. 

180 .Upproret, av Rudolf Vörnlund . 
181 Eli Sju rsdotter, av 

Johan Folkberge t. 
182 Brofors, av Joha n-Olav 

Johansson . 
184 livet är rikt , av 

Gu stav Sandg ren. 
185 Nybyggare vid Bäversjön, av 

Bern hard Nardh . 
187 Bergfinken, av Björn Erik 

Höijer. 
188 Manja , av Marg areta Suber. 
189 Rosolie, av Helmer 

Grund ström . 
190 Calmare nyckel, av 

Astrid Käk 
198 Nätternas natt, av 

Björn Range n. 
191 Kungens rosor, av 

Ma o Mortinsson. 

192 Sången om den eldröda 
blommon, ov Johannes 
Linnankoski. 

194 I ris och löjtnantshjärta, av 
Olle Hedberg . 

197 Starkare än lagen, av 
Bern hard Nordh. 

199 Nybyggare i Alberta , av 
Axel Sondemose. 

200 Vit vilde, av Sverr e Ho lmsen. 
201 Dojo k, av Erik Lundqvis t. 
202 När natten är slut, av 

Hons Hergin. 
203 Man har gjort ett barn illa, 

av T. Ditl evsen. 
204 G rön ska min gränd, av 

A lla n Eriksson. 
205 Dans till gryn ingen, av 

Gustav Sondgren. 
~06 Bör Börson , a v 

Johan Fo lkb erget. 
207 Vagabondliv i Frclnkrike, av 

Ivar Lo-Johansso n. 
208 Rum för ensam dam , av 

Arv id Brenner . 

Recept och 
beskrivningar 

Recept pö enkla och lätt utför
bara nödvändighetsartiklar , vilka 
kunna framställas fö r en obetyd
lig kostnad mat vad motsvara nde 
preparat kostar i den ol lmönno 
handeln. Beskrivningar pö at t ut
föra enklare sake r och fackar be
ten, förkJarade på ett enkel t och 
utförlig t sött med text och teck
ningar där så erfordras. Hör
nedan upptagna recept och a n
visningar öra beprövade och till
förlit l iga. Pr is pr st. 0: 25 

Pris pr 10 st. 1: 75 
RA l Förnicklingsbod. 
RA 2 Till verk ning av spegel glas. 
RA 3 lmp regne ring av tält . 
RA 5 Skidvalla. 
RA 6 Salbadaljo. 
RA 7 Bo I lang gas. 
RA 8 O xidering av meta ll. 
RA 9 Metallförgning. 
RA 10 Paler ing av trä. 
RA 11 Fyrverk er i. 
RA 13 Myggolja. 
RA 15 Julgransbloss. 
RA 16 Fluglim. 
RA 18 Rakkröm. 
RA 20 Skokräm. 
RA 21 Skosmörja. 
RA 75 Lödpasta. 
RA 26 Framställn . av blåkopio r. 
RA 27 Försilvringsba d. 
RA 28 Förkappr ing . 
RA 29 Medel mat myrar. 
RA 30 Hårpamada. 
RA 32 Köldblandningar. 
RA 33 Krukväxtgödn i ng. 
RA 34 Tvål. 
RA 35 Söpa. 
RA 36 Ackumulatorladdni ng . 
RA 38 Etsning av stå l. 
RA 39 Etsning av glas. 
RA 40 Stöpning av l jus. 
RA 42 Rött och blått bläck. 
RA 43 Framkallni ng av film . 
RA 44 Kopiering. 
RA 50 Bil putsmede l. 
RA 52 Hårvatten. 
RA 53 Fotogra fi skt blixtpulver. 
RA 56 Förtenning. 
RA 58 Parfymer. 
RA 59 Kem·ska trollkons ter. 
RA 6J Träbetse r. 
RA 61 Metallbetser. 
RA 62 Stereofotograferin g. 
RA 63 Lödn ing med läd tenn. 
RA 64 Högglans på fotokopio r. 

Recep thandboken Nr 88 292. 
Kemisk-teknisk recep thandbok för 
hem och industr i. En samling till 
förlitliga recept för t illverk ning 
av de i ma rkna de n van ligas t 
förekomm ande kemisk-tekniska o. 
kosmet,sko prepara ten jämte någ
ra anvisningar och råd för den 
kemisk-te kniska fabrik anten, av 
ing . D. Svanberg. 284 sid. Tryckt 
1948. 3 ,e upp la gan. Inbunde n i 
klotbond. Pris 10: -

---------------, Yoga, Nr BB 506, >Utveckla ' 
Edra dolda krafter av Alorik De
german. Ett vetenska pligt övn ings· 
progra m som utveck lar oana de 
fysiska och psykiska krafter. Tu-j 
sentols människo r ha yoga attl 
tacka för sin fra mgång i livet . 
104 sid. 34 i llus tr . Tryckt 1950. 

Pris 4: 50 

C L A S O H L S O N & C : o . - 8 ., I N-'ST ÖN. 

Ritning Nr RO 111, till ency 
lindrig mode ll ån gmaskin med 40 
mm cy linderdiam . oc h 44 mm 
slagläng d. Maski neffekt c,a 1/4 
hkr vid 4 kg/kvcm ångtryc k. Höjd 
340, längd 215 och svänghjulets 
d iom. 220 mm. Pris 2: 65 

~ 
Ritning Nr RO 115, till ventil

ångmask in med ligg ande utfö
ra nde. Cylinde rdiam . 36, slag
löngd 55 mm. Maskin effekt ca 1/4 
hkr vid 4 kg/kvcm ån gtry ck. Den· 
na kra ftigt dim ensio nerade mo
dell maskin är en t roge n kop'a 
av de stor a maskinerna. 

Pris pr sa ts ritnin gar 4: 85 

RITNINGAR 
Modellångmaskiner 

Väl utförda ritningar omfattan 
de det a ljritningar med fullstän 
dig måttsättni ng och samman
stäl lningsritning, allt i skala 1, 1. 

För en skicklig modellmekani 
ker är det ingen svårighet att 
bygga en förstklassi g maskin ef
ter dessa ritningar, andra kon 
de t genom att ta hjälp med de 
svåraste detaljerna pö någon 
mekanis k verkstad. 

Gjutgods 
Vi tillhondahöller även obear 

oanna med tub er. Stående mode ll , 
ångmaskin er utom t il l RD 115. 
Prislista medföljer ritningarna e!
ler kan erhållas på begäran . 

Ritning Nr RO 113, ti 11 ång 
pan na medtuber. Stöende mo~ell, 
hö jd 350, diam . 115 mm. Speciellt 
avsedd för maskinerna Nr RD 109 
och 110, men kon förstoras . 

Pris 1: 95 
Ritning Nr RO 2, till ångpanna 

med tuber. Stående modell , höjd 
650 mm, diam . 224 mm. Denna 
panna är av något enklare ty p 
än föregående och ör avsedd för 
vedeldning. Skala 1, 2. 

Pris 1: 50 
Ritning Nr RO 117, til l en ång

pannepump, en centrifugalregu
lator och en regleringsventil. 

Pris 1: 75 

Modelljärnvägar 
Våra ritnin ga r över lokomo tiv och vagn a r ära synnerl ig en de

taljr ika skolri tn ingar avsedda för skickliga mode llb yggare. Som 
exe mpel kon nämnas at t lokom ot_(v Nr RO ll8 __ be~tår av __ över 200 
delar. Ritningarna omfatta full stond1ga måttso ttn,~gor over alla 
detaljer. Samtliga rit ninga r äro i hel skola for spårv ,dd 0. 

Spårv idd O (32 mml motsvarar skala 1, 45. 

Ritning Nr RO 118. Snällt6 gs
lokomotiv för ångdri ft, av myc
ket god konstr uktion. Pannan är 
försedd med tub er och över
hetta re. Total längd med tender 
540 mm. Cyl inderdiam. 17 mm. 
Ritni ngen omfa ttar 3 blad i sto rt 
format. Pri s 12: -

Ritning Nr RO 119. Persont6g s
och växlings lokomo tiv. Längd 276 
mm uta n tender. Lokomotivet är 
avsett för el-drif t medels t inb yggd 
motor i pannan. Pri s 4: 75 

Ritning Nr RO 121. Elektr. mo
tor i ge digen konstr uktion för 
spårvidd 0. Motorn avses att in
bygg as i ångpannan på loket 
RD 119, men kan även anvä ndas 
till el-lok. Pr is 1: 50 

MOTOR: lämplig · för mj- lo k är 
modellmotor Nr L 851. (Se annan 
plats i katalogen.) 

Ritning Nr RO 120. Elekt r. snäll 
tågslokomotiv. Lä ngd 376 mm. 

Pri s 4:-
Ritning Nr RO 83, ti ll det sven

ska M-loke t i skola O och H 0. 
En T.f.A .-ritning ritad av Rustan 
Lange. 5 blad oc h 23 sid . a rb ets
beskrivni ng , Pr is 12: -

Ritning Nr RO 124. Oppe n go ds
vagn med bromsk upe. 4-ox lod , 
längd 380 mm. Pris 2: 50 

l3C1 !D!a 
Ritning Nr RO 122, till en res

godsva gn. 4-ox lod sto r modern 
vagn i samma typ som person
vagn . Längd 437 mm. Pris 3: 25 

Ritning Nr RO 123. Cisternvagn 
med bramskup e. Längd 186 mm. 
Endast sommanställningsritning. 

Pris 1: 75 
CLAS OHL N & : o A.- 8., N N . 

Ritning Nr RO 112 till kom
poundångm askin med 52 mm hög
trycks cy lind er och 80 mm låg
tryckscylinde r so mt 44 mm slog· 
läng d. Maskineffekten c, o 2/3 hkr 
vid 4 kg/kv cm ångtryck . Ma ski
nens höjd 360, längd 340 mm. 
Svänghjul ets diam. 220 mm och 
vikt c,o 2,8 kg , vilket ger maski
nen en jämn oc h fin gång . Rit
ningen är upplagd på två blad , 
en sammanställnings - och en de
taljritning . Pr is 4: 50 

Ritning Nr RO 109, till liten 
encylindr ig ångm askin, med 18 
mm cylind erdi am. och 18 mm 
slagläng d. Höjd 125 mm. Maski
nen är utförd i mässing sgjutgods . 

Pr is 1: 30 

Ritning Nr RO 110, till två
cylindrig ångmaskin, samma sam 
RD 109, men i tvåcylindrigt ut
föran de . Höjd 125 mm. Längd 128 
mm. Pri s 1: 50 

METALLSVARV 

Ritning Nr RO 6, ti 11 en- enke l 
metallsvarv för a matörer. Sko la 
l, l . Längd 700, dubbhöjd 86, 
dubbavstånd 320 mm. 

Pr is 6:
Ritn ing Nr RB 142, t i ll T. f. A :s 

amatörsvarv . Skala 1, 2. 
Pris 5: 50 

PUNKTSVETS 
Ritning RB 145 till en li ten lätt

byggd punkt svetsapporot för 
a matörer. Matas från ett bil
batteri. Pris 1: 50 



Ritning Nr RB U3 , till vatten
cykel, som mon gör ov en gam
ma l cykel somt trä och masonit. 

Pris 1: 50 

Ritning Nr RB 1.U till poddel
tor ped , längd 180 cm, en rolig 
sak för bad et , va rmed mon 
snabbt tar sig fro m i vattn et . Mon 
paddlar den ligga nde p6 tor
pede n med benen i vattnet . 

Pr is 1 : 50 

Trädg6rdsgungo Nr RD 10. Rit-
. ning till en stor och präktig träd

g6rdsgungo med tv6 soffo r. 
Pris 1: 50 

Slöjdritningar 
Ritningshäfte Nr 88 423, inne

h6I Ier ritningar t ill, nystkrona, 
tamburspegel i olika modell er , 
polla r i olika modeller, säte n, 
bokstäl l, troppstege, bokhyllor, 
syskrin, baktr6g, hänglam po , nät
sk6Ior i över 60 o li ka modell er 
och skärningar, leksokssege lb6t 
m. m. Pr is 1: 65 

Ritningshäfte N r 88 424, inneh . 
ritningar till, Trolleripropeller, 
vindvisore med' kompossros, blom
ster l6d or, f6ge lhol ko r, f6g elbard, 
träskedar, träs levar, bardslo mp
stokor i m6ngo olika modeller, 
nattduk sbord, bord, stol, sk6p 
m. m. m. m. Pris 1: 65 

Ritningshäfte Nr 88 422, inne h. 
ritni ngar till snöskr idsko r , s6g
I6do , skärbräden, knallpulver
pisto l, lju sh6II are, fiqspel, räv
spe l, slipshängare, blomkrukställ, 
äg gställ, kor ottbricko r, lj usstakar 
i öve r 50 o lika modeller, ljuskro 
Par, hondduk shänggre, över 40 
olika modelle r t i ll dockor i trä
skulptur m. m. Pr's 1: 65 

Ritning Nr RD 82, till en iskålke . 
Pris 1: 25 

NÄVERSLOJD 
Näverslöjd Nr RD 143. En liten 

handl edning med i llustr . be skriv
ning p6 sex olika saker a tt göras 
av näver . Pri s 1: -

Bygg själv en stjärnk ikare( 

Ni kan själv tillverka ett 15/150 
cm spegelteleskop förstora nde 
upp ti 11 200 g6nger och som ti 11 
sina opt iska egenskaper är fullt 
l ikvä rdig t en kikare i 1.000 kro
nors klossen, efter nedanst6ende 
handbok, innehöllande ritningar, 
monteringsan visn ingar och utfö r
liga instruktioner för tillverk
ningen av sövöl de optiska som 
mekaniska detaljerna. Ett ov de 
intressantaste hobbyarbeten en 
händig person kan tag sig fö r 
med. Tota la materialkostn aden 
för teleskopet blir c,o 60-90 kr. 
beroende pö utför andet. 

Vi tillhondah6IIo glos för hu
vudspegel och slipverktyg , all 
behövl ig material ' för slipnin g 
och po ler ing m. m. Prislista med
följ er handboken . 

Handbok Nr BE 36, hur mon 
själv bygger ett spegelteleskop . 
I llustrerad beskrivning jämte rit
ningar av civilingenjör R. Schöld
strö m. Andra omarbetade uppi. 

Pris 6:-

Diverse ritningar utgivna av 

Teknik för Alla 

Ritning Nr RB 120, ti Il ritappa 
rat för ritbordet . 

Pris 2: 15 
Ritning Nr RB 122, t il l en liten 

ettrig tvötaktsmotor. Med utför li g 
arbetsbeskriv ning . 

Pris 0: 95 
Ritning Nr RB 123, till en minia

tyrdies elmotor p6 1/10 hkr . Med 
arbetsbeskrivning . 

Pris 2: 15 
Ritning Nr RB 125, till en idea

lisk kop ieringsappara t för foto 
grafiska kopior upp till 13x 18 
cm. Ritning och arbetsbeskriv
ning. 

Pris 7: 85 
GITARRITNING 

Ritning Nr RB 1-40, t i ll en gitarr. 
Ritningen är utförd i naturli g 
storlek och ritad av en fackman . 
Arbetsbeskriv ning medföljer. 

Vävstol sritni ng Nr RD 9. Rit
ning till en av husmodersko1o 
rekommenderad vävstolstyp för 
hemmet somt till en praktisk 
kuggställning och kuggar. 

Pris 1: 50 

~ . • '-- •' Gjl ~i!R 
Vävstolsbeslag, i extra prima 

utförande av smidesiörn. Satsen 
best6r av alla smidesbeslag, 14 
delar , som erfordr as till väv stol 
en l. ovanstöende ritning .. 

Sats Nr M 849, omölot järn. 
Pris 11: 65 

Sats Nr M 850, olum. bronse rat . 
Pris 12:85 

VIND -ELVERK 
Ritning Nr RD 7. Fullständi g 

beskrivnin g till ett el-verk, va rs 
huvudsakli gaste bestöndsdelar ut
göres av en gammal men i go tt 
skick varande bilg enerotor, nög
ro vinkeljärn somt golv . pl 6t. 
Detaljerade anvisningar för lin d
nin g och sammanställni ng. 

Pris 1: 65 
TURBIN 

Vattenturbin Nr BA 4. Beräk
ning och konstruktion av en vat
tenturbi n av ing. E. Ostlund. Med 
18 figurer. Beskriv ning och full
ständig berä kning pö en vatte n
turbin som kon kopplas till an 
vatt en ledning och avge en effe kt 
pö ca 1/4 hkr, denna kon i sin 
tur driva en mindre gener ator för 
belysnin g och laddning av batt e
ri er . 

Pr is 1:65 
EL-CYKEL 

El-cykeln Nr 88 208. N i kon 
själv ändr a o m Eder cyke l för 
elek trisk dr ift efter denna full 
ständiga hand bok . 49 ritning ar 
och bilder . 4 ,e uppla gan . 

Pris 5:-

Ritning N r RD 12, ti Il en trä
svarv för motordrift e ll er t ra mp
ning. Enkel men kraftig konstruk
tion av trä och smide . Pris 1: 85 

Pris 1: 50 
0 H L S O N & C , o A. - B., I N 5-J O N. L LA S 

Kombinerad snickerimaskin 

Ova nstöende illustration visor en pr akt isk, stab il och välkon
strue rad snickerimoski n som helt kan byggas av den händige 
amatöre n med undantog av själva hyvelkuttern med därö sittand e 
arbe tsverktyg. Prislisto pö dessa moskindelor medföljer ritningen . 
I maskinen kan utföras snart sagt alla förekommande arbeten, 
s6som r ikthyvling, s6gning, borrning och fräsning av allo sla g, 
somt upptagning av tapph6I m. m. Total längd 160 cm, höjd 90 cm. 
Den utförliga konstruktionsri tninge n ti Il hela maskinen utgöres av 
12 blad. 

Ritning Nr RD 73, till ovonst 6en de maskin komplett med arbets-
beskrivninga r . 

Pris pr sats 5: -

Ritning Nr RD 80, till s6gbord Nr 2 t i ll ovonst6ende snickeri
maskin. Utrustad med detta sögb ord kan utföras en m6ngfold 
arbe ten med enbar t s6gklingon. S6gbordet är höj- och sänkbar t, 
förs ett med tvenne anh6I I somt ett ställbar t onh6II till hyveln. 
Ritn. som best6r av 6 bl od 6tföljes av tv6 orbetsbeskrivningar, 
en för byggande i enba rt st6I och järn somt en för trä överallt 
dör d etta är möjligt. Den förstnämnda kon jämnstöllos med vilken 
modern fabriksg jord ci rke ls6g som helst. 

Pris 3:-

Ritning Nr RD 81, till motor
drive n sli psten. Ett fynd för varje 
amatö r och yrkesma n. Drives av 
moto r p6 c ,o 1/5- 1/4 hkr . Has
tighe t p6 slipstenen c ,o 70-- 80 
varv pr minut. Försedd med stä ll 
bart bord med vars hjälp en 
perfek t slipnin g er h6II es p6 allo 
fö rekommande st6 I. Ritni~ med 
varje detal j m6ttsott oc h utförlig 
o rbetsbeskriv ni ng. 

Pris 1: 65 

Ritning Nr RD 67, ti Il en bänk 
bonds6g . Hela höjd en c,o 1 me
ter . Pris för ritnin g jämte arbets
beskrivnin g Kr. 2: -

Bands6gritning Nr RD 11. Rit
ning till en bonds6g fö r tr amp
ning. Tillv erka s av trä . 

Pris 1 : 50 
Ritning Nr RD 77, till en löv

s6gningsmoskin, som är avsedd 
för trampning. Tillverkad av trä. 

Pr is 0: 75 

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

Ritning Nr RD 75, till en komb. 
bond- och skivputsmoskin . Syn
nerl igen pra ktisk och lämpl ig vid 
bearbetningar i s6vä l metall som 
trö . Denna maskin som är ett 
ovä rd erli gt till skot t till s6vä l yr
kes- som hobbyv erkstaden, kon 
en händig amatör s/"älv tillverka. 
A ll o ax la r g6r i ku loge r . Bond
putsens slipbord är 20x 30 cm 
och putsskivons diom. 20 cm. En 
sots ritningar jämte arbetsbeskriv
ning kostar Kr. 2: 85 

Ritning Nr RD 79, till en tr amp
driven klyvs6g. Bordet höj- och 
sänkba rt somt försett med klyv
anh6 II och geringsonh6 II. Tramp
anordningen ger s6gklingon en 
hastighet av 3.000 varv per minut. 
Största klingdiamete r 200 mm. 
Prislista p6 passande rä rspi ndel 
och klinga medföljer rit ning en. 
Stative t, bordet somt anh6 IIen 
ti I lverkade av trä varför verk
tygsti I lg6ngen för tillverkni ng ov 
klyvs6gen e j behöver vara stor . 
En liten bra sak för hemslöjdor e. 
Pris för ritning och arbetsbesk riv 
ning Pris 1: 85 

Ritning Nr RD 74, t i ll fan6r
press med bockar och pressk lvo. 
Kraftig och välgjord konstrukti on, 
särskilt lämplig att byggas av 
ama töre n, som utan sv6righe t kon 
tillver ka allt sjä lv och till billigt 
pris. Bocke ns höjd 60 cm, pre n
skivons bredd 1()0 cm och längd 
150 cm, med 7 bocka r. Pris pr 
ritning med arbet sbe skrivnin g 

Pris 1: -
Ritning Nr RB 13, till hyvel

bänk , putshyvel, rub dnk och sÖ.!I., 
Pris 0: 50 



ÖPPNA SPISAR 
......... 

Oppno spisar N r BD 170. Ett 
häfte med 40 skisser i storlek 
17X2 1 cm med trevliga förslog 
ti ll öppno spisor för villor, sport
stugor och större gillestugor. En 
oumbärlig och värdefull hjälp för 
murare, villabyggare och alla 
övrigo för vilka den öppna sioi
sens yttre utformning är av in
tre sse. Pris 3: -

Träskulptur 
Modellser ie för träskulptur med 

mönster och arbetsritninga r ti ll 
den popu lära chippe ndo lestile n. 
Dessa modellserier ha r en lätt
fa ttlig och instruktiv uppstä l lning 
samt arbets beskr,jvning. 

Modellserie Nr RD 125, om
fatt ar skärn ing av tassar, klor 
och blodorno ment för ben ti Il 
stola r , bor d och sock lar. Rit
ningarna upptager även över
stycken t il l den na sto lmodel l. 
Trevliga sniderier och skärningar 
t il l brevp ressar och sigill med 
d jurmotiv. Formarbeten av nöt
sk61ar och l jusstakar . Serie 1 A . 
Pris pr sats ritnin gar oc h mönster 

Kr. 1: 80 
Modell ser ie Nr RD 126, inne

håll er mönster o. arb etsritningar 
t i ll ljusstaka r, lampette r, skå lar, 
möbel orna ment, klockfoder, golv
l jusstakar. m. m. Serie 2 A. Pris 
pr sats ritn inga r och mönster, 

Kr. 1: 75 

Intarsiamönster 
med ri tningar, mönster och be
skrivningar till vack ra inlägg
ningar ov olika träslag. 

Mö nsterhäfte Nr RD 130, till 
bo rdslampa, barbord, cigarrett
skrin och syskrin . Pris 1: 75 

Mönster häfte N r RD 131, till 
klockfoder för bordsur och fö r 
vägg ur, gardinbräda oc h radia
bard. Pr is 1 : 85 

Mö nsterhä fte N r RD 132, till 
tidn ingsstäl l, bordsur, spege lba rd 
och spegelram . Pris 1 : 85 

Mönsterhä ft e Nr RD 133, till 
tre olika skri n, bricka och räk
bord . Pris 1 : 75 

Mönsterhäfte N r RO 134, till 
modern byrå, hand spege l och 
pä rmar till gästbok samt beskriv
ni ng p6 inoindning av denna. 

Pris 1: 85 

Möbelr itningar 
Möbelritningar. 1, 10-de ls skal a 

t i ll enklo möbler . Mått öro ut
satto somt förklaringar på hop 
sätt ning en ov möbl erna, så ert 
var och en som är något så när 
händ ig i att snickra sjä lv kon 
gö ra sina möb ler . Ritade 1934-
1940. 

Ritningarna levereras i följande 
sotser , 

Flickrumsmö belri tning Nr RB 20. 
Innehåller en soffa, en säng, en 
sekre tär , ett toolettbord, stol, 
blom piedesta l, nattd uksbord . 

Pris 1 :-
Herrumsmöb elr itning N r RB 19. 

Satsen innehåller ett skrivbord, 
en skriv stol, en bokhy lla, en 
soffo, stol och ett rä kbo rd. 

Pris 1 : 
Ritn ing Nr RB 24, ti 11 3 stycken 

o l iko låtö ljst ommar samt beskriv 
ning på stoppningsarbetet. 

Pr is 1: -
Möbelritning Nr RB 21, innehål 
ler ett spe lbord, 3 ol ika sybord 
2 o lika tabu retter, en noth y ll o, 2 
olika bloms tä l l. Pr is 1: _ 

Sportstugemöbel ritn ing Nr RB 
22, innehålle r en tarsöng , karm
stol, sto l, bord, skåp, bänk och 
fönsterhylla . Pris 1: _ 

Sängkommarmöbelritning Nr RB 
23. Möbeln innehå l ler säng, toa 
le:tbord , linneskåp, taburett , stol , 
nattduksb ord och bor d. 

Pr is 1: -
_Möb elri tnin g N r RB 25, ti ll ro

d,ob_ord, soffbord, hollbord, pia
nobank, taburett, 2 o lika sto lor, 
spegelbord. Pris 1: _ 

Solsmöb elritning Nr RB 107, 
inneh å ll ande en bull e, en soffa 
med utdrag, bor d med utdrags
s~ivor, stol och serveringsbord på 
h1ul. Pris 1: -

Sängkommormöbelritn ing Nr RB 
108, innehål lande ett nattduks
bord, toalett skåp, spege l, en
manssäng, linn eskåp, stol och 
taburett. Pris 1 : _ 
. Herrumsmö belri tni ng Nr RB 112, 
innehåll a nde skr ivbord med ,ös 
hurts, lågt skåp, dyschate ll , byrå 
bokhy ll a , stol och bord med 
kake lp latta. Pris 1 : _ 

Sportstugemöbe l ritning Nr RB 
110, innehållande hörnskåp, bord, 
större och mindre, stol , vilstol, 
kista, säte, pall och hörnbänk. 

Pris 1: -
Trädgårdsmöbelritni ng Nr RB 

111, innehållande bord, soffa 
taburett och lä nstol. Pri s 1 : _: 

Klockfodrol sritni ng N r RB 113, 
inn ehålla nde tre olika bordsur 
tvu oliko golvur och tv6 olik~ 
väggu r . Pris 1: -

Ne dan stående ritni ngssatser till 
möbler av äldre typ, r itade 1923 
-1934, realiseras. 

Herr umsmöbel N r RB 1. 
Solsmöbel Nr RB 2. 
Köksmö bel Nr RB 14. 
Sängkammarmöbel N r RB 16. 
O ttomaner Nr RB 17. 
Hallmöbel Nr RB 18. 

Pr sots 0: 25 

CLAS OHLS 

Ritning Nr RD 114, till grammo
fonmöbel med utrymme för in
monter ing av grammofonchassi 
e ll er skivväx lo re jämte plats för 
rodioapparat. Dessutom rymligt 
skivfack för 25-3 0 cm skiva r samt 
bokhy l la och bakom denna sk6p 
med dörr på gaveln. En trevlig 
och praktis kt inredd grammofon
möbel , sam ändock icke är svår 
att göra . Pris fö r utför lig ritning 
jämte ar betsbeskrivning . 

Pris 1: 75 

Möbelritn ingshälte Nr BA 123, 
innehål lande rumsinteriörer pl:i 
o mkring 25 alika möbe ltyper till 
herrum , sängkammare, salong, 
kök, ha l l, sportstugor, trädg ård, 
fli ckrum m. m. Tryckt 1945. Ca 
190 olika möbler . 

Pris p r häfte 0: 60 

Byggnadsritningar 
Ritningar till sportstugor , uthus

byggnad er, !'jrindor , staket, höns
hus m. m. Ritade av byggnads
ingenjö r G. Solomonsson . 

Nr RB 37, egnohemslodug6r d 
so m rymme r en hä st, 3 kor, svin, 
höns, kolv, loge, logkista, vogn
bod, mogasin m. m. Pr is 1: _ 

Nr RB 39, hönshus i avdelningar 
för o liko stammor, varje avdel
ning rymmer en sto m om 25 höns, 
ka'l utbyggas för 20 stamma r. 

Pris 1:
Nr RB 40, hönshus för 50 höns. 

Pris 1:
Nr RB 41, hönshus för avels 

stom och 100 vörphäns. 
Pris 1 : 

Nr RB 42, kycklin ghus i avde l-
ni ngar . Pris 1 : -

Nr RB 57, 2 o l ika träarin do r, 1 
järng rind, 2 olika träsio ket och 
ett järn staket. Pr is 1: -

Nr RB 58, 2 olika trägr inda r, 1 
järni:irind , 2 olika t rästak et och 
ett järn staket i andra mode ll er 
äo Nr 57. Pri s 1 : -

Nr RB 59, sommarstuga inne
hålland e ett stort rum med öppen 
spis, käk, skafferi, förstuga , käl
lare . Pris 1 : -

Nr RB 61, sommarstuga med 
käk, skafferi, garderob, et t stort 
rum med öppen spis, förstuga 
och sängkammare. Pri s 1 : -

N r RB 62, sommarstuga med ett 
stort rum, kokvrå, källare, vind
löng , öppen veranda ·efte r hela 
löngs id on . Kr. 1: -

Nr RB 65, ko lonitugo typ >Lill 
vrön> med ett rum oc h kokvrå . 

Pris 0: 85 

Nedanstående rit ningar är o ri 
tad e av byggn ad singenjör E. fors 
år 1939. 

Nr RB 76, sportstuga 10,5X 4,5 
m med storrum, sovrum, kök, 
v~ro ndo och garderober. 

Pri s 1: 25 
Nr RB 77, sportstugo 7,20x 4,20 

m med rum och kök, förstuga, 
g~rder ab, vedbod och material
bad. Pris 1 : 25 

Nr RB 73. Enfamil jshus 6,2X 8,9 
m med köllarvåning, bottenpion 
m~d vardagsru m, kammare, kök , 
ha ll och gardero ber. Ovre pion 
med 2 sovrum, hall och gard e
rober . Pris 2: 50 

Nr RB 74. Spo rt-, jakt - och fis
karstuga med ett rum och kokvrå, 
förstuga med skåp . Storlek 2,9X 
4,2 meter . Pris 2: -

Nr RB 75. Sport- , jakt- och fis
karstuga, storlek 3,5X 4,6 m, med 
veranda, ett rum med kokvrå, 
sovplats över hela verandan . 

Pris 2: -

I .,.,u,!',!-C;,!_...-el°.ul .. Joa, ~,,, , ~,., 

, Bygg själv Eder bå t, Nr BB 59. 
Handbok i enklare båtbyggeri 
av John Svensson. Prak t isk hjä lp
reda vid byggandet av rodd-, 
segel- oc h motorbåtar, kanoter, 
koj o ker m. m. 160 sidor och 138 
illustr . 5,e til lökade upplagan. 
Tryckt 1948. Pris 3 : 25 

Hur man ritar och bygg er sin 
båt Nr BB 368, av kapten Gun
nar Christe rnin . 2,o uppi. Med 
100-tols b il der och ritningar . 154 
sidor. Tryckt 1945. Inbunden . 

Pris 6: 
Ritning N r RD 52 til l bå tbrygga 

med stenkistor och klappbr yg('.la. 
Pr is 1: 35 

Ritning Nr RD 53 och arbets 
beskr ivning till en surfingbrädo. 

Pris 0: 25 

Ritning Nr RD 78, till en insjö
eko, längd c ,o 4,5 m, största 
br edd c ,o 125 cm. En stabil, lätt
rod d och rymlig eka. Ett speciellt 
monteringssä tt gör den mycket 
lä ttby ggd . Pris pr ritning med 
a rbe tsbeskrivning och material
förteck ning . Kr . 1: 25 

Båtr i tning Nr RD 93 ti 11 en extra 
lä tt roddbåt, byggd av ko urit 
lim mad plywood. Längd 3,8 m, 
bred d 1,25 meter. Pri s 4: -

Ritning Nr RB 115 till TIA ,s folk
båt >Slöndan>, (7 blod) . Löngd 6 
m. Bredd 1,6 m. Spon tutslog med
föl je r. En vacker segelböt ritad 
av Jack M. lversen. 

Pr is inkl. licensav gi ft 12: -

Båt ritninga r 
Ritni ngorno ä ra vitk opior i skola 1, 10 och åtföljas av utförlig 

a rb etsbesk rivning . 
Moll mönster (spontrutor oc h stävmönster) i naturlig storlek kunna 

er hå ll as till al lo ned a nstå ende båtr itninga r. Pris per sots det
samma som för motsvo ro nde båtritning. 

Båt rit ning N r RD 129. Stor 
modern, ruffad motorbåt med 
fal lande förstäv somt utbogo d 
trubbnos, som ger god plats i 
ruffen ål 8 personer , Bygges av 
1 tums listkrovell på sågad e spant 
och basade sveptimmer. Längd 7 
m. bredd 2 m. Pr is 10: -

Båtr itning Nr RO 'Il . Ritning t ill 
. en ruffad motorbåt . Längd 7 m, 
största bredd 1,9 m. För inom
bordsmotor 6-15 hkr . Även pas
sande för en bilmotor. Ruffen 
rymmer 5-6 perso ner. Kravell 
byggd. Pri s 5: -

Båtr itni ng Nr RD 18 til l en V
bottnad motorbåt . Löngd 8 m, 
bredd på spant 2 m. Mollot djup 
90 cm. Denna båt ör mycket om
ty ckt och på grund ov sin lar m 
enkel att byg ga . Försedd med 
rym lig salong. Ritning med ar 
betsb eskrivning, Krov el lbys:rnd. 

Pris 10: -
Båtr itning Nr RO 43. Motorbåt 

med Ilat botte n. 5 m lång, 1,33 m 
br ed . För såvö l utom- som inom
bord smotor . Bygges ov trä och 
mosonit. Lätt att bygo o. 

Pris 5: -
Båtri tnin~ Nr RD 19. Ritning till 

en mato rb öt 5 m lång, 1,5 m bred . 
Lämplig för insjöar. Passande 
för utom- och inomb ords motore r. 
Klinkbyggd. Pr is 4: -

Ritning N r RD 29, till en lit en 
snc,bbgöende motorbåt som byg
ges på kli nk. Användbar för så
völ inom- som uto mbordsmotor. 
Bötens längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 

Pris 4:-
Båtrit ning Nr RD 17. Ritning 

till en motorbåt 6 m löng för 
inombordsmotor. Kon byggas på 
klink eller krovell efter samma 
ritning. Lämplig för mindre bi l
motor. Pris 4: -

Båtritni ng N r RD 103 ti ll en 
semesterböt . Längd 6,5 m, bredd . 
1,9 m. En båt som kon användas 
i öppen sjö runt våra kuster. 
Ruffat försk epp med pla ts lär 8 
personer eller 3 sovplatse r . 

Pris 6:-
Båt rit ning Nr RD 104 till en 

semesterbå t. Längd 7,5 m, br edd 
2,2 m. Ruff på förskeppet med 
piats för 10-12 personer kring 
bordet. Ett l itet , familj ehote ll >. 

Pris 8:-

N. 

G- ~ 
Båtri tning Nr RD 127. En om

tyckt båttyp fö r utombordsmotor. 
Vacker och lätt båt som bygg es 
på klin k eller listkrovell, i båda 
fallen med basade, lätta och 
b ill iga spant. Ho r lågt fördäck 
med vindruta. Längd 5,5 m, bredd 
1,6 meter. Pris 10: -

Båtr itnin g Nr RD 128. Modern 
strö ml inj efo rmad trubbnos med 
fördöck och vind ruta. Bygges rå 
listkra vell. För inom- eller utom
bord smotor . Längd 5,35 m, bredd 
1,8 meter . Pris 10: -

Båtr itning Nr RD 34 ti l l en li
ten snabbgående V-bott enbåt för 
uto mbordsmotor . Längd 5,5 m. 
Krave l lbyggd. Pris 5: -

Båtritn ing Nr RD 30 til l en 
liten klinkbyggd båt för utom
bordsm oto r. Längd 6 m, bredd på 
ma ll 1,5 m. En liten lättbyggd 
båttyp, som ligger vackert på 
vattnet. Under det långa fördöc
ket kon anordnas två koj er var
för båt en lämpar sig för camp ing . 

Pris 5:-
Båt ritning Nr RD 106. Motor

snipo med segel, längd 5,5 m, 
bredd på moll 2 m. En stabil 
präktig klinkbyggd båt lämplig 
fö r skärgårdsfiske. Pris 10: -

Roddbåtar 

Båtri tni ng Nr RD 36. Ritning till 
en ruridb ottnod, kl inkbyggd rodd
båt . Löngd 4,3 m, bredd 1,4 m. 
Lättrodd . Pri s 4 : -

Båtritning Nr RD 37 i likhet 
med RD 36, men fö rsedd med 
hjölps ege l. Pri s 4: -

Båt ritni ng N r RD 90 till en 
klinkb yggd , flatbottnad snipa. 
Längd 4,5 m, bredd 1,5 m. En 
vacker, börig båt , lätt att bygga, 
grundgående, lättrodd och pas
sande till f iske. Pris 5: -

Båtrit ning Nr RD 31. Ritning till 
en flatbottnad roddbåt. Längd 
4 m, bredd 1,3 m, mollot djup 
midskepps 0,45 m. Pris 2: -

Båtrit ning Nr RD 105. Klink
byggd, rundbottn ad jolle av trä . 
Vacker, bärig o. löttrodd. Löngd 
3,5 meter. Pris 4: -

Båtrit ning Nr RD 32. Ritning till 
en roddsnipa . Längd 4 m, bredd 
på moll 1,3 m. Mollat djup 0,45 
meter. Klinkbyggd. Pris 4: -

Båt ritning Nr RD .92 till en lit en 
joll e. Längd 2,5 m. Klinkbyggd. 

Pris 4:-



Båtritning Nr RD 20 ti 11 en kro
vel lbyggd segel kutter. Längd 4,5 
m, bredd 1,7 m. En b i l li g och 
präk tig liten kutter, som seg la r 
bro. Läskö l av cement i p låt
hylsa. Trygg och lämpl ig poi k
båt. Pris 5: -

Båtritni ng Nr RD 21 t i l l en kra 
vell byggd segelkutter. Lä ngd 5 
m, bredd 1,8 m. Cementköl i 
plåt hylsa . Prima siöbåt. 

Pr is 5:-
Båtritning Nr RD 33. Ritning 

ti ll en V-bott nad segf;)lkutter med 
ruff. Längd 5,6 m, bred d 1,7 m. 
Ma llat diup 0,55 m. Kli nkbyggd. 

Pris 5:-
Båtritning Nr RD 26. Ritning till 

en halvdä ckad sege lkutter 6 m 
lån g, 2 m bred, smäcker koster
typ , med 3 ol ika tack e lritningar. 
Klinkb yggd. Pris 4: -

Båtritning Nr RD 16. Ritning till 
flatbottnad halvdäckad segelkut
ter med lös käl. Längd 4,5 m, 
bredd 1,5 m, diupgående c ,a 30 
cm. En båt som ör enkel och lött 
art bygga, men ändock trevlig 
och modern modell. Klinkbyggd. 

Pris 2:-
Båtritn ing Nr RD 28. Ostersiö

koster. Kombinerad segel- och 
motorbåt, lämplig för såvöl fiske 
som för nöies segling. Typen ör 
en bred , styvseglande och god 
siöbåt. Klinkbyggd. Ritningen vi
sar två olika tacklingsförslag. 
Båtens längd 7 meter. 

Pris 5:-
Båtritning Nr RD 94 till en Kos

terkutter. Längd 7,5 m, Bredd 2,6 
meter . Att byggas på klink eller 
kravall. Smäcker form. Ruffad. 
Idealisk fe riebåt. !Skala 1, 20.1 

Pris 12: -
Båtritn ing Nr RD 24. Ritning till 

sydsvensk segelbåt, 5 m lång. 
Denna båttyp ör den mest van
liga i sydligaste Sverige och 
Danmark. Klinkbyggd. 

Pr is 4 :-
Båtritning Nr RD 23 till en 

kllnkbygg p segelsni pa. Längd 4,5 
m, bredd 1,6 m. En god allmoge
typ, passande till såväl yrkes
som nöi essegling . Pris 5 : -

Ritning Nr RO 25 til l Bleking
eka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, 
en liten god siöbåt av gamma l 
välkänd typ. Klinkbyggd. 

Pris 3:
Ritning Nr RD 38 till Bleki ngs

eka. Längd 5 m, bredd 1,75 m. 
Pris 5:-

Båtritning Nr RO 22 till en liten 
segeljolle med centerb ord . Löngd 
4 m, bredd 1,5 m. En liten grund
gående iolle, för ino mskörsseg-
ling. Bill ig poikbåt. Pri s 4: -

.6 

Båtritning Nr RO 95 till en V
bottnad poikbåt. Längd 5 m, 
Bredd 1,7 m. Att byggas helt 
elle r delvi s av kauritply wood. 

Pris 5:-
Båtar byggda av masonit 
Ritning Nr RD 40. Mosonitiolle 

med center bord. Längd 3,5 m, 
bred d 1,4 m, sege lyto 6 kvm. En 
li ren b illi g och lättbyggd segel 
båt med V-botten och förvån a ns
vär t go d seglingsförmågo . Utför 
liga rit ningar med roder, cent er
bord, spa nt, akt erspegel o . stäv 
i naturlig storl ek. Pris 10: _ 

Båtritning Nr RO 44. Motorbåt 
med V-bott en, 5,5 m lång, 1,4 
m br ed. För inom - eller utom
bor dsmotor. Bygges av trö och 
masonit . Pris 5: _ 

Båtrit ning Nr RO 45. Motorbåt 
med V-botten, 5,5 m lång, 1,6 m 
br ed . Bygg es av trö och masonit . 

Pr is 5:-
Båt rit ning Nr RO 46. Roddbåt 

med flat botten , 3,5 m lång, 
br edd 1,3 m. Bygges av trö och 
masonit. Pris 2: _ 

Båtritn ing Nr RO 47. Roddbåt 
med flat botten . Längd 4 m, 
br edd 1,4 m. Bygges av trö och 
masonit. Pris 2: -

Kanotritningar 
Ritade av ing. Sven Thorell. 

Ritningssotse rno bestå av linie
och arbe tsritn ingar i skal a 1, 10 
so mt spant eller mollritningar o. 
stövritningar i naturlig storlek:.. 
Till varje ritningssats följer utför
lig arbetsbeskrivning . 
OBS I Spantsatser för kanotbyg
get jämte annan kanotmaterial på 
annan plats i katalogen. 

~ 
Ritning Nr RO 56. Podd eltö v

lingskanoten >Nova>, längd 5,10 
m, bredd 0,525 m, höid vid noll 
spant 0,215 m. Torpedformad. 
Bygges av ribbor och duk. 

Pris 3:-
Ritning Nr RD 57. Padde lkano

ten >Flygfi sken>. Längd 4,5 m, 
bred d 0,60 m, höid vid noll spant 
0,215 m. Bygges av ribbor och 
duk. Torpedformad kanot fö r poj 
kar och medelstora personer. 

Pris 3: -
Ritning Nr RO 108, till >Junior 

3?>. Idealisk utfördskanot. Längd 
4,8 m, br edd 0,66 m, höjd vid 
nollspant 0,24 m. Bygge s av rib
bor och d uk. Pri s 5: -

Ritning Nr RO 59. >Alli >, pad
delka not , längd 4,80 m, bredd 
0,60 m, höid vid nollspont 0,243 
m. Bygges av ribbor och duk. 
Torpedformad kano t för utfä rd er . 

Pris 5:-
-;,o,,d· ~ <==~ 

Ritning Nr RO 62. Paddelkono
ten >Åland>. Längd 5 m, bredd 
0,66 m, höid vid nollspant 0,25 m. 
Bygg es av ribbor och duk . Kaiok 
formod utfärds- och lån gfö rdsko
nct . Mycket rymlig och siöduglig. 

Pris 5:-
CLAS 

Kanotritning Nr RD 41. Paddel
kanot med hiölpsegel. Bygges av 
masonit . Längd 4,5 m, br edd 0,75 
meter. Pris 3: -

Kanotritning Nr RO 42. Segel
kanot 5 m lång, 1 m br ed . Byg
ges av masonit. Pris 5: -

Kanotritning Nr RO 48, t i ll en 
po ddel kanot byggd av 3,5 mm 
hä rdad moso nite. Längd 4 m, 
bre dd 70 cm. Med ar bet sbeskri v
ning. Ritningen i skala 1: 10 med 
a llo behövliga deto l ier i natur
lig storlek. Pr is 2: -

Kanotritning Nr RO 49 ör i lik
het med RD 48, men är 65 cm 
bred och 4 meter lång . 

Kr. 2:-
Kaiakritning Nr RO 51. Längd 

3 m, bredd 1 m. En liten billig 
fa rkost av enkel konstrukti on som 
på samma gång är både lött och 
lastdryg. Bör tre mon. 

Pris 2:-
Blltritning Nr RO 98 ti Il en 

Canad a-kano t med flat botten . 
Längd 4,5 m. Att byggas av trö 
och mosoni te eller kouritlimmod 
p lywood . Mycket efterfrågad, 
lättbyggd stadig typ . 

Pr is 4:-

Ritning Nr RO 107. Poddelkono
ten >Nya> . Längd 4,20 m, bred d 
0,70 m, höjd vid nol lspont 0,25 m. 
Kon utrustas med 2 kvm hiölp
segel. Stad ig och rymlig med 
plats för packnin g. Bygges av 
ribbor och duk. Pri s 5: -

Ritning Nr RO 63. Tvåmonska: 
noten >Eve>. Längd 5,16 m, bredd 
0,70 m, höjd vid nollspont 0,26 m. 
Löttpaddlad, sjöduglig kanot med 
got t utrymme för 2 personer. 
Bygges av ,ibbor och duk . 

Pris 5:-
D•t11d -==-,,=,,.---.,,,.,. 
~~~ 

Ritning Nr RO 61. Tvåma nska
noten >De två>. Längd 6,30 m, 
bredd 0,66 m, höjd vid nollspant 
0,276 m. Tack vare sina långa 
slanka lin ie r ör denna kano t myc
ket löttpaddlod och då den ör 
ritad för byggnodssöttet ribbor 
och duk, kon den byggas av vil 
ken amatö r som helst . 

Pris 5:-
Ritning Nr RO 6-4. Tvåmon ska

noten >Duetten>. Längd 6 m, 
bredd 0,66 m, höid vid nollspant 
0,25 m. En snob b men ändå siö
dugl ig kanot med två sittrum . 
Ritad för hel bordlogg ni ng med 
dukk löd sel. Pr is 5: -

~ ~ 
Ritning Nr RO 65, till kona

dens. kanoten >Kanada> . Längd 
5,18 m, bredd 0,86 m, höjd vid 
nallspont 0,320 m. Oppen >In
diankanot>, med uppsvängda stä
var . Bygges av hel bordlägg ning 
med dukklödsel. 

Pris 5: -
: o A. - B., I N S J 0 

Supp ort-gapsvarvar 
för modellmekanik , 

Svarva, borra, gänga, fräsa, _ arborra, sköra k~g
gor m. m. i stål, metaller, tro, ,solallons materoal 
och and ra ämnen. 

HUVUOOIMENSIONER : 

Dubbovstånd .... . . .. ..... . ..... . .... . ... . 150 mm. 
Svorvd,a meter over bädden . . . . . . . . . . . . . 90 > 
Svarvdi o meter över tvarsl,den . . . . . . . . . . . 50 > 
Svorvd io meter i gapet ... . ... . ... .. ... - .. 110 > 
Gap ets bredd från planskivans yta . . . . . . 22 
Spindelbo rrningarnas diamete r . . . . . . . . . . 5 > 
Slid erna s matningslöngder . . . . . . . . . . . . . . . 44 > 
Slide rna s uppspönningsytor .. .... .. ... 38x78 > 
Spind elno sens gänga BSf' 1/8" 28 gängor pr tum . 
Vöxe lhj ul 10 st., 20, 25, 26, 30, 35, 40, -45, 50, 60, 
66 kugg. 

Drivremskivan för 6 mm. rund - eller kilrem . 
Drivre mskivons diametra r 28, 42 och 56 mm. 

V,kt, beroende på utrustning en. 

Svarv Nr K 593 utrustad enligt 
v idslåen de ill u stration med h jul
hå l lare, växelhiulsots, ledare
skruv somt motdocko nr K 605. 
Auto matisk matning. Vikt ca 7,5 
kg. med oljetallrik. 

Pris med oljetallrik 155: -
Pris utan oljetallrik 140: -

Svarv Nr K 675, med korssupport och ledare
skruv somt matdocka Nr K 604, och spindeldocka 
Nr K 601. Vikt 3,3 kg. Pris 77: 50 

Oljetallrik Nr K 612. Storlek 40x 15,5 cm. Vikt 
ca 3.,2 kg. Pris 15: 70 

Leda,esk ruv Nr K 611, med tl'atning srott , lage r 
och mutter. Vikt ca 200 gram . Pris 12: 50 

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

Ma skinern a öro specie llt tillve rkade för modell
bygg are o. amatörer av al lo slog, .~om till lågt 
pri s måste erhål la en ve rk li gt onvandbar ve rk
tygsmas kin . Med svarvarna ko n man t i llve rka verk
liga modell iö rnvög 9 r, _ modellf! ygmotorer_. modell
ång maski ner och for ovrigt nara nog vilken som 
helst moskindel i l itet form at . Mö iligheterno bero 
på svarven s utrustning och modellb ygg arens per
sonliga skick l ighet . Svarvarna kunna efter hand 
kompl ettera s, så att av en enklare maskin kan 
er hå I los en mera utrustad genom eftermo ntage av 
komp letteringsdelor, vil ka passa direkt elle r med 
ringa possning sorb ete. Drift en sker med fotdr ift eller 
med el-m otor över transmissio n. Erforderlig effekt 
ör ca 1/8 hk. Svar va rna öro elegant utförda av 
bästa svenska giutiörn o. stål, lackerade och del
vis polerade . I förhållande til l storleken ö r stabi
liteten enastående . Spindellagren öro rad iellt och 
axiellt ansättbara . Spindeln är genomborrad med 
koniskt hål för dubben o. hor gängad nos med 
krage. Allo slider äro av laxtyp o. äro ansättbara 
och låsbara . Verktygssliden ör vridbar för kon
svorvning . Längdsliden har mycket långa anlögg
ningsytor och glider ända upp till matdockan. Alla 
motn inlJsrott or ho ansättbart axialglapp . Svarvarn a 
levereras normalt med dubba r o. medbringoreskiva. 

Svarvstålsats Nr K 616, Planskiva Nr K 599. 
med 7 st. o li ka svorvstål. Diam . 83 mm. Vikt ca 210 
Runda 5 mm. av kolst ål 
härdade och anlöp ta . gr . Pris 7 : 15 
tr äk lots. 

Pris 6: 30 

Svarvstålhållare Nr K 
603, för runda 5 mm. stål. 

Pris l: 85 

Medbringare Nr K 607. 
Av aducerat järn, med 
härdad stålskruv. Grip
vidd 15 mm. 

Pris l : 40 

Vinkelhylla Nr K 609, 
användes på plonsk ,va 
eller att hålla v".rkty g_s
sliden som vert,kolslid 
m. m. Vikt ca 140 gra m. 

Pris 5: 70 

Försöttor e Nr K 606, an
vändes vid svarvning med 
handstål. Vikt ca 135 gr. 

Pris 7: 25 



Remskiva Nr K 602, med 
3 hastigheter. 28 42 a. 56 
mm. diam . För spindel
docka eller t ransmission. 
Vikt ca 155 gram. 

Pris 4: 65 

Transmission Nr K 615, 
med 150 mm. remskiva 
somt drivremsklva, lika 
svarve ns. Vikt c ,a 1,4 kg. 

Pris 25: 20 

Delningsapparat Nr K 
594, fästes på vertikalsli
den eller på verktygsslid 
på vinkelhylla. Spindel
nosen lika svarve ns. Svar 
vens växel hjul anvä ndas 
rör delning. Kombinerad 
delning möjlig. Användes 
vid fräsni ng av kugghju l , 
gradering m. m. Utan 
kugghj ul. Vik t ca 800 gr. 

Pris 44:-

Remledarearm Nr K 595, 
med två brytru lia r. Att 
användas v id drift under 
bänk av svarv med a uto
matisk matning , med eller · 
utan oljetallrik. Vikt ca 
500 gram . Pris 14: 20 

Fotdrift Nr K 613, med 
3 st. hastigheter och en 
lit en extra remskivo för 
låga varvtal och stor 
dragkraft . Dia meter 200 
mm. Vikt ca 11 kg . 

Pris 43: -

Chuck Nr K 600, med 
3 st. här dade stålbockar . 
Griper upp till 16 mm. 
Vikt ca 200 gram . 

Pris 14: 20 

Vertika lslid Nr K 608. 
Vrid- och lå sba r i 2 pion . 
Förvandlar svarven till en 
li ten fräsm askin . Sliden 
lika svarvens. V ikt ca 550 
gram. Pris 19: 60 

Matdocka Nr K 604, m. 
rotim atat, genomborrat 
dubbrär och löstagbar 
härdad dubb . Vikt ca 300 
gram . Pris 16: 35 

Matdocka Nr K 605, lika 
Nr K 604, men även ställ
bar i sidled. Vikt ca 400 
gr a m. Pris 25: 30 

Medbringareskiva Nr K 
649. Passande samtliga 
våra svorvspindlor samt 
delningsopporot Nr K 594. 

Pris 2: 70 
Svarvdubb Nr K 650. 

Brown o . Schorpes kona 
Nr l. Tillverkad av verk
tyg sstål och härdad . Pas
sar till samtliga våra 
svorvspindlor somt de ss
utom i delningsopporot 
Nr K 594. 

Pris 1: 60 

Kugg

hjul 

Växe lhjul sats Nr K 597, 
10 st. frästa kugghjul, med 
kuggtolen 20, 25, 26, 30 
35, 40, 45, 50, 60 och 66' 
Vikt ca 500 gram . · 

Pris 36:-
Extra kugghjul Nr K 598, 

med något av kuggtolen 
Nr K 597. 

Pris pr kugg 0: 14 

Paralle_llskruv•!.Ycken av extra stabl!_o ch kraftig 
konstrukti on , utford o av specialgjutjärn med skruv, 
styrstolpor och bockar av stål. Bockarna härdade. 
Basta svenska fabrikat. 

Nr 
K 835. 
K 836. 
K 837. 

Käftbredd Spännvidd Vikt Längd 
cm. 
27 
33 
43 

mm. mm. kg. 
70 85 4 

Pris 
16: 50 
29: 75 
45: -

100 115 7,8 
130 150 16,5 

Para llel lskruvstycke Nr 
K 797. I kraftigt utförande 
av specia lg jutgods som 
tå I hårda slog och stork 
påkänning . Utb ytba ra 
refflode stålkäftar. Käft
bredd 60 mm. Spännvidd 
50 mm. Längd 200 mm. 
Vikt 2,8 kg . Pris 14: 75 

Bordskruvstycke N r K 
387, av prima svenskt 
fabrika t . Längd 15 cm. 
Svartlockerot. liven bruk 
bart som städ. Bredd 28 
mm. Största grip vidd 50 
mm. Vikt 0,8 kg . 

Pris 2: 70 

Porallel/skruvstycke Nr 
K 293, i extra kraftig oc h 
praktisk konstruktion . 
Mycket lätt gång . Dubbel 
spind elfä rin g. Vikt ca 1 
kg . Svenskt fabr . Käft
bredd 50 mm. 

Pris 3: 50 

Ritsmått Nr K 853, för 
både t rä oc h metall. __ Ett 
precisio nsver ktyg av hog
sta kva litet. Tillverkat av 
polerat stål, med special
härdade dubbla skärtris
sar. Län gd 15,5 cm. 

Pris 9: 75 

Borrstopp Nr K 801, för 
trä· och järnborrar . Till
verka t av alumin ium, 
krymplackero t och ~.E:d 
förnickl ade skruvar. Ho1d 
70 mm. Pris 2:50 

METALLSAGBLAD 

Samtliga sågblod ho 
frästa tänder och öra 
härdade i tänd er och 
rygg, med ett mjukare 
mel lanp arti. Föres i två 
ali ka l andningar, 18 tän
der pr tum är för klenare 
järn och stål, mässing , 
koppor och gjut/'ä rn. 22 
tänder pr tu m är ör järn
rör somt fö r hårt stål. Ex. 
prim a svensk tillverkn. 12 
tum långa , ½ tum breda. 

Nr K 112, med 18 tån· 
der. Pris pr st. 0: 16 

Pris pr duss. 1: 80 
Nr K 442, med 22 tän

de r. Pris pr st. 0: 16 
Pris pr duss. 1: 80 

Figursågb lad Nr M 637, 
fär jä rn, metall och trä . 
Blode t är tandat runt om 
var fö r det vid figursåg
ning e j behöver vr id as. 
Genom anbr ingande av 
nedanstå ende håll are 
passa bladen i vanliga 
stäl ibaro metal lsågbågar . 
Finnes i fin-, medelgrov 
och grov huggning. Blo
dets längd 20 cm. Dia me
ter c,a 2 mm. 

Pris pr st. 1 : -
Hållare Nr M 638, för 

ovanstående blad pas
sande t. metallsågbågar . 

· Pris pr par 0: 50 

K 865 
Borrskaft Nr K 865, m. 

kraftig 3-bocks chuck som 
exak t centrerar från de 
minsta borrar upp till 13 
mm. borrar . Borr/rycket 
upptages av ett SKF-kul
lage r, övriga loger öra 
självs mör jande . Två has
tigheter oc h noggrant be 
arbe tade , helt inkapslade 
kugg hjul av spec iallege· 
ring . Bröstbord och stöd
hand tag vrid- o . låsbara 
i önskat läge, varige nom 
borrning på svåråtkom
liga ställen möjliggöres . 
Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 

Pris 36: 50 

K 888 K 889 
Borrskaft Nr K 888 med 

axialku ll ager och 3-bocks 
chuck fö r bar ra r upp t il l 
13 mm. Två o lika utväx 
lingar erhållas genom 
flyttning av veven . Total
längd 43 cm. Vikt 2,6 kg. 

Pris 24: 25 

Drillborr Nr K 889 av 
prima gjutjärn med frästa 
kugghjul och extra städ
drev . 3-backs chuck för 
upp till 6 mm. Total längd 
34 cm. Vikt 0,9 kg . 

Pris 11: -

Met o l/sågbå ge Nr K 732, i mycket kraftig och 
stabil konstruktion. Försedd med helgjut et hand· 
tog som ligger väl i hande n, samt ett likaled es 
gjutet stöd för vänster hand. Det godo greppet 
mon får på detta verktyg underlättar arb etet be
tyd ligt. En kvalitetssok som mon trivs med. För 12" 
blad. Vikt 0,7 kg . Pris 5: 95 

J~~=··=~=i!~-: 1;aii ~ 
Metallsåg båge Nr K 111, ställba r för bladläng

der upp till 33 cm., handt ag ov trö . Längd c ,a 
50 cm. Pris 2: 25 

Me ta I/sågbå ge Nr K 565, av smörglot järn , med 
trähandtag passande vanligt 12" blod. 

Pris 1: 55 

Bultgängk loppa Nr K 734, för fyrk antiga gång
snitt, ¼"- ·%1" . Tillv erkad av stark aluminiumlege
ring och blonkpol. Längd 45 cm. Vik t 0,8 kg . 

Skruvsty.ckebacka r Nr K 
878, av profilmä ssing. Ett 
praktiskt och ofta riäd
vändigt skydd för arb ets
stycke t. 
Längd mm. 

45 
60 
75 

Pr po r 
1, ,85 
2: 10 
2: 35 

Pris 6: 50 

Bänksl ipmaskin Nr K 887 
av förstklassigt svenskt 
fabrikat , lär slipskivo r 
a. dyl. upp till 1 x5" . 
Spindeln löper i glidlo
ger och passar skivo r m. 
½" hål. Maskine n har 
gjutna skyddskåpor över 
skivorna somt stä llbara 
a nhål l och v-remskivo. 
Hela höjden 180 mm., 
spindelns längd 255 mm. 
Vikt utan skivo r 4, l kg. 

ris utan skivor 24: 50 

Bänkslipmaskin Nr K 
811, är en extra pri mo 
maskin för vanlig t sli p
ningsorbete i mek. verk· 
städer , snicke rif abr iker, 
reporotionsverkstäder m. 
m., den kan även a nvän
das för po lerskiva r och 
dylikt . Den är försed d 
med ställbara anhåll, kil
spårre mskivons stor !. 15X 
60 mm., spind elns längd 
2i cm. som löp er i me
tolloger. För slipskfvo r 
upp till 15X 140 mm. Vikt 
utan sli pskivor 3,5 kg . 
Pris utan slipskivar 

18:50 

Kilrem Nr K 855, pas
sande ovan ståen de slip
maskin. Prafi I, Höjd 8 
mm., bredd bo tten 6 och 
topp 10 mm. Längd 80 cm. 

Pris 3: 50, 

~ 
~ 

Slipskivor (pa ssan de bl. 
a. ava ns! . slipm aski ner). 
Stor!. 5X½" med ½n 
oxe lhål . 

Nr K 846, fin. 
N r K 847, medelfin . 
Nr K 848, mede lgrov. 
N r K 849, grov. 

Pris pr st. 5: 50 
Slip skivor , storlek 5x 1", 

med ½" oxe lhål. 

Nr K 926, grov . 
N r K 927, medium. 
Nr K 928, fin. 

Pris pr st. 8: 20 



Mikrometer Nr K 717, 
med gradering i 10:J-dels 
mm. Gängstign. 0,5 mm. 
Mäter upp till 15 mm. 

Pr is 12: 50 

~it¼'"'-,.;G;:Zr)= 

S~iut mått Nr K 868, för 
in - och utvä ndig matning 
somt med djupmått . Allo 
mått avlösas direkt på 
skolan. Av specialstål o. 
helt härdat till sto r yt
hårdhet. Skolan ör o ro
dcrod i 160 mm. o. 6 eng. 
tum. Med noni eskolo för 
1/10 mm. och l/128" av
lösning. Göngtobell på 
boksidan. Ett högklassigt 
precisionsverktyg av bäs 
ta Eskilstunafobrika t. 

Pris 26: 80 

~ ,::::1.,;:•,;·1:::.::,;:,,~:lo 

Skjulmått N r K 945, ett 
b illigt men fullgott mått 
av fran skt fobri ko l med 
två nonieskolor, 150 mm 
och 6 eng. tu m. Använd
bart för ytter- , inner- och 
dj upmått. Löparen för
fl yttas med friktionsrulle. 

Pris 5:-

Stålskala Nr K 890, av 
smärgl o t stål med grave
ra de mm.- o. eng. tum
skolor. Längd 33 cm. 

Pr is 2:-

~ 
~ 

Sifferstansar , 9 st. stan
sar 0-9, av extra fint 
stål, omsorg sfull t utförda 
och förvar ade i plåtetui. 

Nr K 780, sifferhöjd 2 
mm. 

Pris pr sats 8: -

Nr K 781, sifferhöjd 3 
mm. 

Pris pr sats 7: 75 

Nr K 782, sifferhöjd 5 
mm. 

Pris pr 10:75 

Bokstavsstonsar, av extra 
prima fab rika t. Finnas i 
5 olika bakstovshäjder. 
Satserna består OV 27 
stansar i plåtetui. 

Nr Bokstov shöjd 
K 891. 2 mm. 
K 892. 3 mm. 
K 893. 4 mm. 
K 894. 5 mm. 
K 895. 6 mm. 

Pr sots 
22: 50 
22: -
28:-
29: 50 
29: 75 

Unive rsaltång Nr K 530. 
Användba r för en mång
fa ld ändamål, t il l exem p. 
vid snickeri, plåtslageri
och mek. arbeten, repa
rationer m. m., då dessa 
täng er i många fal l an-

Stålmåttband Nr K 798, vändes med stö rre fördel 
gra dera t t mm. och tum. än skruvtvingar. Tången 
Längd 

1
6,, fot= l 83 C'!' - är kvi ck o . behändig att 

b redd ½ · Kop se!i:! ar anbringa på arbetsstycket 
färnickl. och med f1od":r , oc h hor en kraftig och 
som drar in bandet v,d hållbar fjäder. Tångens 
tr yck på en knopp. Am. totala längd 180 mm. 
fabrikat. spännvidd 70 mm., käft -

Pris 2: 45 bredd 30 mm. 

Stålmåttband svenskt 
fabrikat, högsta .kvalitet, 
i rostfri, polerad kapsel. 
Längd 2 meter, grader ing 
i meter o. eng. tum. 

30 

Nr K 784, bredd 10 mm. 
Pris 3: 80 

Nr K 785, bredd 13 mm. 
Pris 4: 05 

Pris 1 : 25 
Unive rsaltång Nr K 678, 

är i likhet med Nr K 530. 
Längd 150 mm., spänn
vidd 60 mm., kältbredd 
25 mm. 

Pris 1 : 10 

Universaltång Nr K 666, 
är i likhet med K 530. 
Längd 110 mm., spänn
vidd 40 mm., käftbredd 
17 mm. 

Pris 0 : 95 

Hålskärore ov svorton
löpt stål ställbara lär 
skärni ng av hål med :-
10 cm. diameter. 

Nr K 703, med cylind 
riskt fiiste somt med styr
topp och stål för hårt 
material såsom plåt, iso
lit, masonit o. dyl. 

Pris 4: 75 
Nr K 756, med fy rkant

fäste somt med styrspets 
och stål för mjukt mote , 
riol såsom papp, läder, 
porösa plattor o. dyl . 
Särskilt lämplig för elek
triker vid utsl:ärning i 
vöggp lottor för försänk
ning av dosor och kon
takter. Pris 6: -

Reservdelar passande 
båda ovanstående hål
skäro re, varicenom 4 
olika typ er kon kombi
neras. 

Skärstål Nr K 704, för 
hårt materia l. 

Pr is 0: 80 
Skärstål Nr K 731, för 

mjukt material. 
Pris 0: 80 

Styrtapp Nr K 939, för 
hår t material. Pris O: 85 

Styrspets Nr K 938, för 
mjukt material. 

Pr is 1: 15 

lödtång Nr K 885. Käf 
tarna nypas ihop av en 
kraftig fjäder. Läng d 14 
cm. Pris 2: 30 

Borrchuck Nr K 735, m. 
konis kt fäste och 3 själv
centrerande bockar och 
5 mm. gripvidd. Dio m. 32 
mm. Pris 6: 65 

Borrchuck Nr K 254, m. 
½" fä ste. Självcen tr eran
de. Avsedd för stö rre 
borrmaski ner då mo n 
önskar begagna f inare 
borra r. Längd 11 cm. För 
borrar upp till 13 mm. 

Pri s 6 : 90 

Borrchuck Nr K 749, m. 
3-bnclig chuck för max. 
6 mm. bnrr och med 8 
mm. cylindriskt fäste. My c
ket praktisk då mon vi 11 
onvOndn småborrar i en 
större borrmmkin. 

Pris 4: 65 
8orrchuc k Nr K 743, l ika 

som förenående men m. 
4-kontigt föste för vanliga 
borrsvängar. Pris 4: 90 
Verktygshållare Nr K 747, 
m. chuck lik o föregående 
somt m. refflat ½ tums 
handtag. Total längd 135 
mm. Praktisk hållare för 
små gängtappor, rymma
re och andra småverktyg 
och arbetsstycken. 

Pris 5: 65 

Svän gve rktyg, är en ny 
verUyg sty p, mycket prak
ti skt då det skötes med 
en hand. Handtaget som 
roterar fritt på oxeln, 
hålles mot handen s in
sida ,oc h med hand ens 
nedre del svänges verk
tyget runt. 

Svänchuck Nr K 744, m. 
3-bockig chuck för max. 
6 mm. på en sväng av 
stc,I, med svarvat trö
hondtog. Totol längd 30 
cm. Pris 6: 60 

Svöngförsänkor e Nr K 
745, 17 mm ,s försänkore 
med sväng och handta g 
som N r K 744. 

Pris 3: 50 
Svängmejse l Nr K 746, 

skruvmejse l med svöng 
och handtag som färeg 
Kon erhållas med 5 eller 
6 mm. bred klinga. 

Pris 2: 35 

C L A S O H L S O N & C : o A. - 8., I N S 

Verktygshåtlare Nr K 944 
av stål med 4-bock tg 
chuck. Största gripvidd 
8 mm. Förskjutbart hand
tag . Längd 9 cm. 

Pris 4: 50 

Stiftklove Nr K 877, ov 
extra prima fo br. med 
refflot skaft och 4-delod 
chuck. Längd 90 mm. Fin
nes med 0,5, l eller 1,5 
mm. borr ning Pris 1 : 90 

Sylskolt Nr K 859, med 
fer nissat träskaft och 2-
backig fö rnicklad chuck. 

Pris 0: 55 

Skruv mejslar, av blåon
löpt stå l, i fernissade trä
skaft m. mössingsholk . 

Nr K 769. Längd 16 cm., 
3 mm. klinga. Pris 0: 28 

Nr K 770. Längd 19 cm., 
3 mm. klinga. Pris 0: 30 

Nr K 771. Längd 22 cm., 
3,5 mm. kling a. 

Pr is 0: 32 
Sylborra r, av blåonlöpt 

stål, i gula trä skaft, med 
mä~singsholk. Mycke t 
lämpliga för mod e llb yg
gare och hemslöjdore. 
Längd 16 cm., grovlek 3 
mm. 

Nr K 772, med hel rund 
spets. Pris 0: 28 

Nr K 773, med halvrund 
spets. Pri s 0: 29 

Nr K 774, med fyrkont-
spets. Pris O: 30 

Borr Nr K 775, av blå
anlöpt stål med cylind
riskt fäste. Lämplig a som 
försänkore , model lborrar 
för slappare oc h dyl ikt . 
Nr Stor!. mm. Pris 

1. 
2. 
3. 
4. 

2xso 
2,5x90 

3xlOO 
3,5x 110 

0: 15 
0: 16 
0 : 17 
0 : 18 

Atlastång Nr K 817, t il l
verkad av mattförnicklat 
stål och med refflode och 
härdade käftar. Den kon 
användas som flock- och 
rört ång, filklove, skiftnyc
kel m. m. Nyckelvidden 
kon med en skruv ställas 
från 0-25 mm. Längd 2,5 
mm. 

K 505 K 658 K 659 K 660 K 661 K 662 
Skruvmejsel Nr K 505, Skruvmejsel Nr K 660, 

ställbar , Fast, höger eller med 125 mm. lång och 5 
vänste rgång . Lackerat mm. bred stålklinga, pa 
hondtog i bekväm form. lerot träskaft. Hela läng 
Klingons längd 130 mm. den 225 mm. Pr is 0: 40 
och 6 mm. br ed. Skruvmejsel Nr K 661, 

Plåtsax Nr K 575, av 
bästa Eskilstunofobrikot. 
Länod 30 cm. 

Pris 10:-

Pris 1: 80 med 140 mm. lång och 8 
mm. bred mycket kroftio 
stålklinga, gulpolerot trä Skruvmejsel Nr K 658, 

med 95 mm. lång och 6 
mm. bred stålklinga. Po
lerat trähandtag. Hela 
längden 175 mm. 

Pris 0: 22 

Skruvmejsel Nr K 659, 
med mycket kraftig stål
kl inga, längd 50 mm., 
bredd 8 mm. Hela läng
den 120 mm. Gulpolerot 
trä skaft. 

Pri s 0: 40 

skaft. Hela längden ,65 Kombinot ionstång Nr K 
mm. Pris 0: 57 799, med hondtao en isa-

Pryl Nr K 662, av blank- lerode med extra tjockt 
polerat stål. Spetsen fyr- gumm i . Kombinerad rör
kantig m. skorpa kanter, flack- och avbitartång. 
skaft av rödpolerat trä, Län.id 19,5 cm. 
m. oenomgående klinga' . Pris 7: 65 
Hela längden 175 mm. 

Pris 1: 15 
Pryl Nr K 663, ä r i lik

het med K 662, men ej 
förs edd med genomgåen 
de klinoo. Pris 0: 68 

Flacktång Nr K 789, av 
prima stå l med blonksli
pode käftar . · Enkel led. 
Längd 16. cm. 

Pris 3: 45 

Tryckskruvmejsel N.r K 2) 1, _ANCHOR )30 A, 
hög sta kvalitet, omstollbor for h_oger- och vonster
gång somt fast. Förnicklad. Atfol1es av 3 metslor 
av olika bredd. Länod utskjuten 44 cm. 

Pris 19: - Flacktång Nr K 794. En 
lätt men stork tång , av 
blank pressad stålplå t . 
Hand tag och käftar reff
lode . Läng d 13½ cm. 

Skruvmejse l Nr K 736, 
för sedd m. praktisk skruv· 
hållare och med handt ag 
av genomskinligt isole 
rande konstharts . Längd 
10 cm. 

Pri s 3:-

> 

(i p 

Skruvme jsel Nr K 860, 
med fyrkontiQI fötte för 
borrsväng. Finnes med 8 
eller 10 mm. bred klinga. 

Pris 0: 45 

Pris 1: 75 

Hovtång Nr K 870, av 
kraftigt svenskt fab rikat. 
Längd 17 cm. 

Pris 2: 15 -===---5' 
--=~aj;i~~:=:=:::>;; Skruvmejsel Nr K 850. 
=-.. ===±-=-~ Trevlig fickmejsel med 

Pincett Nr K 755, för 
nicklad, längd 8 cm. 

Pris 0: 38 
Pincett Nr K 97, för

nicklad, längd 11 cm. 
Pris 0: 48 

Pincett Nr K 854, med 
styr pinne o. refflot orepp 
Längd 12 cm. 
Tillverk. av polerat stål 

Pris 3: ~ 

kraftigt skaft av bakeli t . 
Längd 12 cm. 

Pris 0: 45 Skiftnyckel Nr K 816. 
Hejad av stå l och helt 

@ härdad. Längd 15 cm. 
V Gr ipvid d 35 mm. 

Pris 1: 30 

1-~ .- _____ ,_,,,., 
Skruvmejsel Nr K 757, 

för finmekan iska arbeten. 
Den hor fyra utbytbara 
stålklingor 1-2 mm. br e-
da. De extra klingorna Huggmejsel Nr K 555, 
förvaras i skaftet . Tillv erk . ::iv extra prima Eskilstuna
av mässing och förni ck- fabrikat. 
lod. Längd 10 cm. Längd 4" 6" 8" 

Pris 1: 95 Pris 0: 70 1: 10 1: 60 
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I -~LEKTRISKA löd kolvar, patenterade, svenskt fa
brikat. S-markta. Alla delar öre lött utbytbara. 
Levereras med sladd och stickkontakt. Föras i 110, 
12'.'. el.ler 220 valt. Vid order uppgiv önskad volt
spann,ng. 

Lödkolv Nr K 99, av 
koppor, med hondtog ov 
trä. Kolvens stor!. lOX 
13X45 mm. 

Pris 0: 75 
Lödkolv Nr K 100, i 

stor!. 16X19X55 mm. 
Pr is 1: 30 

Lödkolv Nr K 101, i 
stor!. 22x25X65 mm. 

Pri s 2: 25 

Lödsots Nr K 102, för
packad i ka rtong, inne
höllande en lödkolv i 
storlek 13x 16X47 mm., en 
stång lödtenn, en bit sa 1-
miak, en pensel och en 
flaska lödsyra, samt full
ständ ig beskrivn . pö t i ll 
vögagöngssötte t vid löd
ning. 

Pris pr sats 3: 90 
Lödsats Nr K 103, i lik

het med Nr K 102, men 
med lödko lv i star l. 16X 
19x55 mm. o. stö rre fiasko 
lödsyra och tenn. 

Pris pr sats 5: 40 

Lödsolva av god kvali
tet i bleckburkar. 

Nr K 807, inneh. 25 gr. 
Pr is 0: 30 

Nr K 808, inneh. 50 gr . 
Pris 0: :jO 

Nr K 809, inneh . 100 gr. 

il=---' 
Nr K 619. Effekt 1()() watt. Längd 310 mm. 

Pris 23 : 75 

C §}. '.) 
Nr K 8~5. Effekt 80 watt. Längd 300 mm. Enklare 

utförande ön föregöende. Pris 17: 75 

Nr K 477. Effekt 100 watt. Längd 335 mm. 
Pris 17: 75 

Lödkolvställ Nr K 842. Ett praktiskt stä ll passan-
de kalv Nr K 477. Pris O: 95 

Reservelement, passande till ovonstöende lödkol
var . Vid order ongiv önsko d volt spänn ing . 

Nr K 478, passande lödkolv Nr K 477. 
Pris 7: 50 

N r K 622, passande lödko lv Nr K 619. 
Pr is 

Nr K 843, passande lödko lv Nr K 825. 
Pris 

Reservspetsa r till lödkolvar. 
Nr K 882, passande lödkolv Nr K 619. 

14:50 

8:-

Pris 3: 
Nr K 883, passande lödkolv Nr K 825. 

Pris 2:
Nr K 884, passande lödkolv Nr K 477. 

Pris 3: -

Lödt enn, 50/50-procen 
tigt bästa engelska löd
tenn i 2 mm. tröd, harts
fylld. 

Nr K 685, i ringar om 
3 meter . 

Pris 0: 95 

Nr K 940, pö plö tspo le 
om ½ kg. (c,o 23 m.J. 

Pr is 6:-

Lödlampa Nr K 950, för 
rödsp r it , brinner c,o 35 
min. pö en fyll ning . Den 
ger en het sticklöga med 
900° C temp . Idealis k för 
tenn- eller hördlödnin g 
och härdni ng av smö de
taljer. Tillverkad av mäs
sing och helt förnicklad. 
Höjd 15 cm. 

Pris 15: 75 

Pris 0: 75 
LODSALVA m. TENN . 

El-löd kolv Nr K 844, prima svenskt fabr ikat . Med 
sladd och stickkontakt. Effekt 190 watt. Längd 300 
mm., vikt 0,8 kg. Finnes för 110, 127 och 220 volt. 
S-mörkt. Pris 29: 80 

Reservelement Nr K 845, passande kolv Nr K 844. 
Pris 14: 80 

• Löd lampa N r K 507, m. 
0,15 li ters behöllare av 
mässing. För bensin. Höjd 
115 mm. Vikt 200 g ram. 

Lödsalva Nr K 810, in
nehöllonde tenn o . mag
nesium, varmed smö löd
ningar kan göras mycket 
enkelt o. snabb t, t. o. m. 
ulon lödkolv, med endas t 
en tändstick a. Mycket 
praktiskt att ho fill hands 
för t illfäll ig a lödningar. 
I tuber · om 50 gram. 

Pris 1:-

ALUM INI UMLODNING 

Lödmeto ll Nr K 937 för 

=-= El-lö dkol v Nr K 822, svenskt robriko t, S-mörkt. 
Lott utbytbar lodspets Effekt 75 watt. Med sladd. 
Finnes for 110, 127 och 220 volt. Pris 13: 75 

Reserve lement Nr K 881, passande kolv Nr K 822. 
Pris 5: 50 

lödn ing av alumin ium och L"d k I N K 50 o · · · l"tt t Il A " d l' k O o_v r . 6. > ptrmus, for bensrn, med 
s~m mlödt e.nn nvon es 1 0 outomatrsk rensnrngsanord ning , 

P 
·• l 50 storlek 14x 14x62 mm., 

r slang : I Extra prima 

CL S 

Pr is 6: 80 

Blåslam pa N r K 509, m. 
extra raftig behöllar e 
rymmande 0,~5 lit er . Reg
leringsskruv. Vikt 650 g r. 
För bensin . 

A B C D 

A Flata fil ar. 
· Hugg n. Längd 

Nr K 531, finast e 4". 
Pris 1: 65 

Nr K 533, medelfin 6". 
Pr is 1: 40 

Nr K 534, med elfin 8". 
Pr is l: 75 

Nr K 535, mede lfi n 12". 
Pris 3: 10 

Nr K 536, grov 12". 
Pris 3:

B. Runda f i la r . 
Nr K 538, f inaste 5". 

Pris 1: 90 
Nr K 540, mede lfin 8". 

Pris 1: 7C 
Nr K 542, grov 12" . 

Pri s 2: 70 
C. Halvr unda filar. 
Nr K 545, fi noste 3". 

Pris 2: 10 
Nr K 546, finaste 5". 

Pri s 2: 50 
Nr K 548, grov 12". 

Pris 3: .40 
D. Dubbe l sågfil. 
Nr K 549, fin 6" . 

Pr is 1: 30 

Filskaft N r K 29, av 
prima lövtrö, med hel 
pressad ring. Längd i cm 

8 10 12 
Pr st 0: 18 0: 20 0: 22 

~-
Glassk ärare Nr K 142, 

med 5 st. stö ltr issor som 
efte r hand kon fromvri
dos . Förnick la d oc h fö r
sedd med po ler at trä 
handt ag . Längd 15 cm. 

Pri s 1: 35 

C ; 
Stiftap parat Nr K 947 

av mössi ng med magn e
tisk kolv av stö l a tt hö llo 
smö nubb e ll er stif t som 
slös i med ett slog av 
handen . My cket prak
tiskt , exempe lvis vid In
sättni ng av tätn ingslister 
m. m. Längd 11 cm. 

Pri s 3:-

?S5 

Hammare, av bä sta sven
ska stöl. Slog och pä n 
nog grant härdade . Skaft 
av bok . 
Nr 

K 898 
K 899 
K 900 
K 901 

Vikt gram 
80 

200 
400 
600 

Pr is 
1,10 
1: 60 
2: 20 
3 : 10 

Kulhamma re av prima 
svenskt stö I med slog och 
kula härdade och sl ipa
de . Skaft av ask. 
N r Stor!. Vikt 

K 40 0 180 
K39 1 250 
K 42 3 430 
K 41 5 600 

Pris 
1: 65 
1: 75 
2 : 20 
3 : 10 

Snic ka rehammar e Nr K 
790. Helt blank med skaft 
av ask och för stärknings
skenor vid fästet . Spikut
dr ogore ocn runt slog . 
Vikt 570 g r. Längd 33 cm. 

Pr is 3: 25 

~ 
Skomakarehammare Nr 

K 902, v ikt 400 g . Skaft 
av ask, längd 25 cm. 

Pr is 2: 60 

t-m· ·::. a 
Tap"etserarehammare Nr 

K 903, vik t 200 g. Skaft 
av ask, (ängd 27 cm. 

Pr is 2: 50 

I- . - . -- 'l 

Gummiklubba , av svart , 
massivt gummi med tr ä
skaft. Extra prima fa b ri 
kat . 

Nr Längd Vikt Pris 
K 819. 29 180 3: 25 
K 820. 29 30:l 4 : 10 
K 821. 40 600 5: 95 

Hammarskaft Nr K 421, 
av ask, fyrk a ntigt fä ste 
30x 16 mm. Längd 36 cm. 

Pris 0: 50 
Hammarskaft, ovalt fäste . 

Nr Längd cm. Pris 
K 422. 25 0: 20 
K 423. 35 0: 25 
K 424. 45 0: 45 
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H6lpipa Nr K 956 av 
bästa oljehär dat stö l. Me d 
skaf t och 5 pipor i d i m. 
15, 18, 20, 22 och 25 mm. 
Förvaras i ställ av olja t 
lövtrö. 

Pris 14: 50 

H61pipa Nr K 955 av 
mattförn icklat stöl. Med 7 
lött utby tbara härda de 
stö lpipor i dim . 2 till 8 
mm som förvar as i skaf tet. 
Längd 12 cm. 

Pris 10: 75 

Hå lstamp Nr K 667 av 
extra prima Eskilstuno
fobrikat .' 
Längd mm 100 150 
Pris pr st. 0: 70 l : 10 

Kä rnare N r K 668 av 
extra pri mo Esk i lstuno
fobrik ot . 
Längd mm 100 150 
Pris pr st . 0: 70 1: 10 

~orrar för metall 

Liniering sapparat Nr K 
932. En praktisk sak för 
snickare, el- montö rer, mö
lo r;, m. fl. yrkesmä n. Den 
bestör av en spol e med 
vev och 8 m li na , allt 
inneslute t i en dosa av 
mässin~ med tät slutonde 
lock . Dosan fy lle s med 
krita elle r annat färg 
stoff och med de t in
fö rgode snöret kon sedan 
röta linjer snabbt slö s 
upp. 

Pris 4: 65 

Borrställ Nr K 776, t i ll 
ve rk. av bake lit , m. pl ats 
för 50 metallborra r i 
grov lek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 
o. s. v. upp till 5,9 mm. 
Grovleke n pö var'l e höl 
tydligt angiven . Po ttans 
storlek 145X90 x 20 mm. 
Ett prakti skt och ti d sbe 
sparande bo rr stö ll. 

Pris 3: 50 

Spirolmetallborr Nr K 92, av extra prima kol
stöl med cylindriskt fäste fö r bo rrnin g i metall, 
jä rn och tr ä . 
Diom. mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
Pris pr st . 0:25 0:25 0:22 0:25 0:26 0:28 

4 U 5 U 6 U 7 ~ 
0:30 0:34 0:37 0:42 0:50 0:57 0:62 0:70 

8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 
0:82 1:- 1:10 1:15 1:20 1:35 1:60 1:90 

Sp iralmelollborr Nr K 875, smö kolst ölbor ror med 
d iom. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. 

Pr is p r st . 0: 55 
Borrsats Nr K 876, bestöende av ovonstöende 5 

smöbor rar 0,5--0 ,9 mm. Pr is p r sats 2: 60 

K80i 
Skärslev Nr K 804, av 

slipat stö l, med lac ker at 
handt ag . Kl ingo ns storl ek 
9X 15 cm. 

o .. nita t handta g. Blodets 
stor lek 24,5X23 cm. 

Pris 1: 55 
Iläggningsslev Nr K 803, 

av slipat stöl , med lacke 
rat och nitat handt ag. 
Blodets storl. 12,5x 18 cm. 

Pr is 2: 70 
Murslev Nr K 802, av 

slipat stöl, med lackerat 

Pr is 3: 25 

~ 
Slipskiva Nr K 805, av 

slipat stöl , med nitat och 
lackerat handtag . Skivan s 
storlek 11 x26 cm. 

Pris 3: 50 

* 



Borrar för trä 

Spiralborrar Nr K 3. >l rv inmo dell> , till verk ade 
av pr ,ma svenskt stå l. De sköra ett jämnt oc h 
re nt hå l i såväl önd- som tvört rö. Spetsarna ära 
sta rka och väl gä ngade. Borr arna he lt po lerad e. 

Dia m. tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 
Pris pr st . 1: 30 1: 35 1: 40 1: 45 1: 50 

l /2 5/8 3/4 7/8 l " l 1/4 
1:55 1:80 2:20 2:60 3:- 4:-

Spiralborrsats Nr K 1, 
med träspiralbarrar. >lr
vin modell >, med två 
skär och finpol erade. 

Satsen innehåller 9 st. 
barrar . i följande diam . 
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 
5/8, 3/4, 7/8 oc h 1 tum . 
Svenskt fabr ikat . 

Pr is för komplett 
sats i etui. Kr. 19: 50 

-~ 
~ -;;:: : = !L!Ji 

Spiralborrsats Nr K 2 
är i l ikhet med K l , me~ 
inneh. 6 bo rrar i följande 
diom. 1/4, 5/16, 3/8 l /2 
5/8, och 3/4". Svenskt f~ 
brikat . 

Pris för komp!. sots 
etui . 12: 50 

Ställbar borr Nr K 552 
av ex. pri mo stå I. Esk i Is'. 
tunaf obrikot. Stä ll bar från 
15 till 38 mm. 

Pr is 8: 50 
S_tällbar borr Nr K 553. 

I li khet med fö re gå ende 
men stä llbar från 22 till 
78 mm. Pris 9 : 75 

Etui Nr K 554, passan
de borr K 552. Ti I lve rkot 
av trä och inr ett med 
fock fö r de lösa skären. 

Pr is 1: 75 
E:ui Nr K 689, passan

de bo rr K 553. Utfört lika 
som för egåe nde. 

Pris 2: 35 

Drillborrsals, ov prima 
svenskt stå l , härdade och 
slipade. l nneh.: 6 borrar 
grovlek 1,5--4 mm. 

Drillborrsots Nr K 697 
med vingformad e fästen'. 

Pris 1 :10 
Dri llborrsals Nr K 698 

med runda fästen. ' 
Pris 1 :-

C: 

-i'?:== -

-B-==-
-0== -
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Bocrsats Nr K 11. bestå
ende av 10 st. centrum
borrar från 1/4"-l 1/8" 2 
stycke n mejslar samt borr
svöng . Bästa Eskil sluna 
fa brik ot. 

Pri s pr sats 11: 75 

Borrsats Nr K 12, sam
ma som i sa ts Nr K 11 
men uta n sväng . ' 

Pri s pr sa ts 6: 75 

Borrsväng Nr K 13, 
samma so m sats Nr K 11 
längd 28 cm. ' 

Pri s 5: 25 

Borrsväng Nr K 793, 
mvcke t lätt typ av kraftig 
al uminiumleg ering. Längd 
27 cm. 

Pris 2: 75 

Borrsväng Nr K 851, 
svenskt fabr ika t, helt för
nicklad med rund chuck 
och ställbar spä rr för 
höger - och vänstergång 
samt fast . En borrsväng 
O'i hög kvalitet. 

Pris 13: 95 

Borrsväng Nr K .U.C. Ex. 
p rima svenskt fabr., ut
bytba ra de lar, he lt för
nicklad, kullager i brö st
bordet och hä rdade stö !
käftar . 10" vevyta. 

Pris 7: 35 
Borrsväng Nr K 445, är 
l ikhet med K 444, men 

är försedd med spörran
ord ning. Pris 12: 75 

Borrsväng Nr K 852, 
svenskt fabr ., av blankt 
jä rn . Längd 33 cm. 

Pris 3: 90 

Lösa backar Nr K 858. 
Två ba ckar med fjäder, 
passande van I. borrsväng . 
Längd 55 mm. 

Pris nr nnr 0: 80 
CLA:i UHL:iON & 

Barkspade Nr 
>ROSKO>, ä r en paten 
sökt kon struktion . Den ö 
utförd i tvö de lar, de l 
en hy lsa, de ls en vänd 
bar tvåe ggad kling 
Klingan kan på ett ägo 
b lick vändas vilket inn 
bär att barkspaden bib 
hålle r sin skärpa dubbe 
sö lång tid som en spad 
av vanlig typ. För sli 
ning behöver enda 
klingan hemtogas. Egg 
bredd 11 cm. Vikt 0,7 k 

Pris 7: 7 
c 

Sågkamrat Nr K 
under lät tar arbetet av s 
värt vid ved- o. timm e~ 
sögning , Bestå r av e 
kraftig stölfiäder med e 
plöt hylsa för fastsättn . vi 
söghandtaget samt e 
krok att fä sta i träd et. 

Pris 3: 1 

Excenterklave Nr K 788 
av seghärdat fjäderstål 
håller alla sågb lad, frö 
de kraftigaste ti Il de sma 
faste , orubbligt och obs 
lut vibration sfritt unde 
filningen. Kan fästas vi 
bo rdskan t eller häng a 
upp. Erfarna skagsarbeta 
re rekommend era denn 
klav e som idea li sk och 
särk lass den bästa. 

Pris 13: 2 

Hålstans Nr K 686, a 
po lerat stol och med här
dad stans . Stansar 6 mm. 
hå ld ia meter. Lämplig fö 
uppt agning av hål i sög 
bla d . 

Pris 2: 25 

Kvistsax Nr K 880, av 
fros tl ackerat järn med 
stölskär och motpl;t ta av 
aluminium . Längd 21 cm. 
Ett värdefullt verkty g vid 
trädgårdsarbetet. • 

Pris 4: 65 

(.;: 0 A. · i; . , I N :i J U I 

Meterstockar, extra pr i
ma svenskt fabri kal. Me d 
f jäderspär r och utan syn
liga nita r. Besla gna an 
dar. Mötte n å båd a sidor 
och från båda ända r. 

Vatt enpass Nr K 702, o msorg sfullt utför t av krym p
lackerad alu min i um, med b la nkslip ode onlägg s
yto r. Försett med en våg- och två lodlib elle r , 
samt liga justerbara . Ett kvol it etsvatt enposs till lågt 
p ri s. Längd 60 cm. Pris 11 : 25 

Huggjärn Nr K 557, 
ext ra pr ima Eskils tu no
fabr . Fasade samt för
sedda m. po lerad e skaf t 
av masur bj ö rk och två 
mässingsringa r. Bredd i 
tum. 1/4 3/8 112 
Pr st. 2: 10 2: 20 2: 40 

5/8 3/4 l 
2: 55 2:60 3:-

Nr K 45. Läng d l m. 
Graderi ng ver ktum/mtr . 

Pris 0: 98 
Nr K 654. Längd 2 m. 

Vattenpass Nr K 715, av krymp lackerad lätt 
meta ll med bl onkslipade anläggs ytor . Försett med 
en väg- och två ladlibeller . Längd 60 cm. 

Pri s 8: 75 Grad er ing verktum/mtr . 
Pri s 1: 95 

Nr K 655. Längd 1 m. 
Gradering eng. tum/mtr . 

Pris 0: 98 
Nr K 656. Längd 2 m. 

Gr ade rin g eng . tum/mtr . 
_ Pri s 1: 95 

E,.'.,:,,~; .... ~;~.:~::: 
/ . 

f 

Avvägningspass Nr K 411, av ek, med genom
gå ende sikte för avvägning . Försett med hörn· 
beslag på undersidan . Ställba r våg- och fast lad
blås a . Längd 70 cm. Pris 8: 25 

Snickarepa ss Nr K 412, av ek, med stä llbar våg
och fast lodblåsa, ändsikte och slsyädsglas . Längd 
40 cm. Pr is 5: -

Svarv järn Nr K 17. fla
ta av Bergs fabrikat . 
Bredd i tum 1/4 3/8 
Pris pr st. 1: 35 1: 35 

1/2 5/8 314 
1:55 1:75 1: 85 

Svarvjärn Nr K 18, s. k. 
skä lp . Bergs fabrikat . 
Bredd i t um. 1/4 3,8 
Pr is pr si. 2: 40 2: 40 

1/2 5/8 314 

Kombinationsvinkel Nr 
K 289, med ansla g för 
såväl 90· sam 45-graders 
vink el. A nslaget stöllbc;,rt ~ 
och förse tt med stapp-
skruv. Linjale n graderad 
i eng. tu m o mm. Längd q ffi, ........... . 
25 cm. Pri s 2: 70 i 

2:60 2:65 2:80 

Huggjärn Nr K 19, av 
Bergs fabrikat, med fa sa
de kanter . 
Bredd i tum 1/8 l /4 
Pr is pr st . 1: 35 1: 35 

9' 
Vinklar, av extra prima 

fobr . med graderad stål · 
linja l oc h anslog av gjut· 
jär n. Längden avser mått· 
skalans längd. 

AnslOgsvinklar. 
K 814. Längd 20 cm. 

Pris 2: 85 
Nr K 815. Längd 30 cm. 

Pris 3: 90 
Geringsvi nklar . 
N r K 812. Längd 20 cm. 

Pris 2: 85 
Nr K 813. Längd 30 cm. 

Pris 3: 90 

~ 

Smygvinklar, av bä sta 
Eskilstun afabn kat . Ansl ag 
av !inpalerad lättmetall, 
lin jal av ro stfritt stål, lös
bar i vi lket låge som 
helst . 
Nr K 777. Längd 6 tum . 

Pr is 2: 50 
Nr K 778. Längd 8 tum . 

Pr is 2: 80 
Nr K 779. Längd 10 tum . 

Pris 3 : 15 

Strykmått Nr K 863, av 
järn med stå lsti ft. Grade 
ra t med tum- och cm· 
ska la, längd 17 cm. 

Pris 1: 75 

Strykmått Nr K 933 av 
lacke rad löt tmeta 11 och 
dubb la grad erade linjaler 
av förnicklat stål. Längd 
16 cm. Pris 3 : 50 

5/16 3/8 1/2 
1:35 1:45 1: 65 

5/8 3/4 
1: 80 1:85 

Väg- och lodbeslag Nr 
K 857, med spritfy llda 
glas injusterade på en 
plåtplatta i storl. l0 x 14 
cm att faslskruvas på 7/8 1 l 1/4 

2 : 35 2: 65 rät skiva . Pris 4: 65 2: -

Vattenpass Nr K 879, 
i fi ckfo rmat. Praktiskt för 
mönga yrkesmän. Tillv er
kat av aluminium. Längd 
8 1/2 cm. Pris 2: 75 

Lockbettlar Nr K 61,9, 
av extra prima Eskils 
tunafabrikat . Bredd i tum 

1/4 3/8 1/2 
Pr st. 2: 10 2: 30 2: 75 

lff, {J Huggskölpor Nr K 670, 
av ex tra prima Eskilstuna· 
fa br . 1/2" djupa. Bredd 

Hyvelbänkshakor Nr K i tum. 
283, med fjäder , extra 
pri ma svenskt fabrikat . Pr is 

1/2 
2:25 

Han 8smidda . 
Läng 6 tum, grovle k 

20x18 mm. 
Pris pr pa r 3: -

1/,4 
2:-

3/4 
2 : 40 

3/8 
2: 10 

1 
2: 60 

Smygvi nkel Nr K 864, 
av bä sta fabrik a t. Med 
ansla g av slipat järn och 
blåanlöp t stå lklinga. Lås
bar i a lla lägen. 

Längd 6 tum . 
Pris 2: 75 

Läng d 8 um. 

Strykmått Nr K 935 med 
pol . gering ssökare. Till 
ve rkad av lät t meta ll med 
graderad linj a l oc h stä ll
skruva r av förni ck lat stå l. 
Längd 16 cm. 

Sickling Nr K 491. åv 
Sandviks -fab rikat . Extra 
p ri ma sickling av härd at 
och polerat stål. Storl ek 
0,80x62Xl25 mm. 

Huggjärnsskaft Nr K 'O, 
av extra prima fernissad 
rödbok med färstörkni ngs
ri nga r. Längd 12 cm. Fäs· 
tets di a m. i mm, 

Pris 3: 10 
Längd 10 tum. 

Pris 3: 50 Pris 5: 50 Pris 

CLAS OHLSON & C : o A. -B., . INSJ N . 

Pris p r 
19 

0:60 0:52 

15 17 
st: 0: 38 0: 46 

22 24 
0: 56 0: 64 

35 



Bordshyvelbänk Nr K 866, är en liten praktisk 
hyvelbcink för nytto- och hobbyarbeten i hemmet . 
Den tas fram vid behov och spännes lä!! och 
snabbt fast vid ett bord eller en bänk. Den är 
tillverkad av bj örk och spännskruven med t rapets
gänga somt styrningarna ära av stöl . Längd 66 
cm, b redd 14,5 cm. Vikt 2,9 kg. Pris 22: -

Bordshyvelbänk Nr K 943 är ko rtare än före
gående, men i övrigt helt l ika. Längd 36 cm. 
Vikt 2,1 kg. Pris 16: -

~{ ~ 
Hyvelbänksbeslag Nr K 262. Ny förbä!lrad mo

dell av järn, med starka stölskruvor. Fostsättos lätt 
på en planka e. dyl. Mycket lämpligt för bygg
nodssnickore. Består av fra m- och bo kstycke jämte 
3 st. bä nkhoko r och allo erfor derlig a träskruvar 
för foststättn _ing . Pris 10: 75 

(. =--c- ~-
Tving Nr K 867, av fernissa d björk, med spänn

vidd från O till 45 cm. Längd 55 cm. En prak tisk 
tving tillräcklig för hobb yver kstaden och små
snickerie r i hemmet. Pris pr st. 1: 35 

Skruvtving nr K 192, av 
järn med träskaft. Myc ket 
praktiska, lätth anterliga 
och starka. Pö skruve n 
som är försedd med platt
gängor är en roterande 
bricka. Spännvidd cm. 

12 20 33 
Pr st. 3: 10 4: 20 4: 45 

t 

Pris pr 6 st. 6: 60 

Putshyvel Nr K 862, av 
rödbok, längd 24 och 
bredd 6 cm. Med prima 
1 3/4" dubbelt hyveljärn . 

Pris 6: 65 

Hjälptving Nr K 567, · 
all anvä ndas i förening 
med van liga skruvtvingar. 
Vikt 0,4 kg. Pris 2: -

Falshyvel Nr K 869, för 
allo slog av falsning i 
porösa träfiberplattor. De 
olika inställningarna sker 
utan hjälp av verktyg, 
endast med vingmuttrar . 
Utför tvö skär på en 
gång . Ett oumbärlig! verk
tyg vid dylika arbeten. 
Längd 28 cm, största 
bredd 5 1/2 cm. 

I :t: 
Skruvtving Nr K. 566, av 

lackerat järn med trä
handtag. Spännvidd 17 1/2 
cm. Pr~ 1:70 Pris 18: 75 

Handsåg Nr K 488, av extra prima Sondvik 
fabrikat. Svängd rygg, ornerat och lackerat hon 
tog av rödbok . Bladlängd 26" med 6 raka tände 
pr tum. Pris 13: 70 

Ryggsåg Nr K 490, av extra prima Sondviks 
fa brikat. Lackerat handtag av bok med mässings
skruvor. Vitpol erat oc h riktat bl od med löstagbar 
stålrygg . Bladlängd 14". Pris 6: 0 

Rubank Nr K 896, i elegant modell av slipat 
järn med praktis kt stäl lb art stålfäste. Refflod sula . 
Längd 35 cm. Stålbredd 2". Vikt 2,3 kg . 

Pris 22: 50 
Rubank Nr K 897, i utförande som föregående 

men längd 45 cm, stölbredd 2 3/8". Vikt 3,1 kg. 
Pris 28:-

Hyvel Nr K 189, av 
svartlackerat järn med 43 
mm brett hyveljärn och 
stäl lskruv. Järn et kon även 
placeras i den ena änden 
på hyveln vilket är prak 
tiskt vid många tillfällen . 
Längd 19,5 cm. 

Pris 6:-

Hyvel Nr K 5.58, ~v 
lackerat järn. Smärg lod 
sula med avrundade kan
ter . Med ställskruv och 
trähandtag. Prima hyvel 
järn 42 mm brett, vilket 
kon sättas antingen pö 
mitten som vanligt eller 
vid ena änden vid hyv
ling inuti hörn o. dyl. 
Längd 19 cm. -

Pris 4: 25 

Putshyvel Nr K 674, av 
järn, extra prima fi.skils
lunofobrikat. Amerikansk 
modell. Järn et ställbart i 
såväl djup- som sidled. 
Handtaget av brunpole
rat lävtrö . Relflod under
sida . Hyvetns längd 24 
cm, järnets bredd 2 tum. 
Vikt 1,5 kg. 

Pris 16: 25 

Putshyvel Nr K 886, av 
lättmetall . Längd 26 cm, 
bredd 6 cm. Elegant frost
lackerad översida, blank
polerat handtag med 
refflot grepp och med 2" 
hyveljärn. Pris 9: 85 

Verktygss ols Nr K 929 
med träs niderij örn o~ stöl 
med bästa eggsk9rpe; . 
Skaft av pole rat lovtro. 
Längd 16 cm . . I satser 
med sex si . olika verk· 
tyg . Pr sats 8: -

Verktygssol s Nr K 957 
med sex ve rkty g lika. 
ovanstående sots I något 
enklare utfö ran de men av 
pr ima verk!ygss !ål. 
Pr sats endas t 4: 95 

Skedkniv Nr K 50, med 
egg på båda sido r som1 
i spetsen. Bergs fabri kat. 
Lä ngd 16 cm. 

Pris 2: 3( 

Hyvel/'ärn Nr K 48, av 
Berg s obrik ot. Ho jmör
~et. Dubbla. Bredd i tum , 

1 3/4" 2" 
Pris pr st. 4: - 4: 30 

2 1/4" 2 1/2" 
4: 85 5: 35 

Hyveljär n Nr K 671, 
enkla . Ame ri kansk mo
dell. Extra prima Eskils
tunofobriko t. Bred d i tum 

1 3/4 2 2 3/8 
Pr st. 2: 40 2: 60 2 : 95 

Hyveljä rn Nr K 672, 
dubl;,lo. Amerika nsk mo
del I. Extra pri mo Eski ls
funofobriko t. Bredd i tum. 

1 3/4 2 2 3/8 
Pr st. 3:60 4: 10 4:80 

Folklaget nr K 800. Ett 
mycket stabilt kraftigt 
handtag av gjuten me
tall, längd 14 1/2 cm, med 
föstonordning för olika 
verktyg. Sticksåg och två 
olika knivblad medföljer . 
Bästa Eskilstunofobrikot . 
Handtaget passar även 
vanl iga bågfilblod, var
för avbrutna sådana kern 
komma till användning . 

Pris pr sats 6: 75 

~ 
läderkniv Nr K 556, 

extra pr i mo Esfi lstuno
fobriko t. längd 18 1/2 cm. 
Polerat träskaft. 

Pris 1: 8(} ~-
Skomakorekniv, av ex . 

prima stål . Eskilstuno
fo br iko t . Längd 21 cm. 
Bredd 2 cm. 

Nr K 438. Rak. 
Nr K 439. Högerböjd. 
Nr K 440. Vänsterb ö jd . 

Pris 0: 65 

11~- 1 , -

Skaft Nr K 673, fä, 
skomokoreknivo r . Tillv er
kat av brunbetsad bok 
och försett med beslog 
av mässing . 

Pris l : 85 

Campingyxa Nr K 520, 
med eggskydd av läder 
och m. trykknopp . Extra 
prima svenskt fabrikat . 
Eggbredd 70 mm, hela 
längden 35 cm. 

Pris 4: 75 

YXSKAFT, av björk, isvängd modell. 

Nr K 425. Längd 40 cm. 
Pris 0: 75 

Nr K 426. Läng d 50 cm. 
Pris 0: 90 · 

Nr K 427. Läng d 60 cm. 
Pris 1: 10 

Nr K 428. Längd 70 cm. 
Pris 1: 40 

Täljknivar, av Morofo
brikot . Knivarna ä ro ti l l· 
verkade med inlagt stål . 
av högsta kvalitet. Med 
mohpgnyfärgode björk
skaft. Beslog och blod 
blonkslipode . 

Nr 
K 76. 
K 77. 
K 78. 
K 79. 

längd cm. 
16 
20 
22 
27 

Pri,s 
0: 77 
0: 95 
1: 10 
1: 55 

Slidknivar. Samma sorts 
knivar som K 76-K 79, 
men med pressade slidor. 

N r Längd cm. Pris 
K 247. 13 1: -
K 80. 16 1: 15 
K 81. 20 1: 40 
K 82. 22 1: 60 
K 83. 27 2: 30 

Sl idknivor , av Moro fo 
brikot med skaf t av po 
lerad mosurbjörk och för
nicklade beslog, pressade 
slidor. 

N r 
K 246. 
K 72. 
K 73. 
K 74. 
K 75. 

Längd cm. 
13 
16 
18 
20 
22 

Pris 
1: 25 
1: 45 
1: 60 
1: 75 
2: 10 

Sporlkniv Nr K 528, m. 
)lod av rostfritt stå l , skaft 
av fernissad mosurbjörk . 
Slida av läder. Knivens 
längd W cm. Morofobr . 

Pris 3: 85 

Sporlkniv Nr K 527, m. 
blod av rostfritt stål, skaft 
av fernissad mosurbjörk . 
Slida av läder med för
nicklade beslog . Knivens 
längd 14 cm. Morofobr . 

Pris 3: 10 

Jaktdolk. Amerikans~ 

Oljebryne Nr K 874, av 
svart fyllitsten i extra 
hög kva li tet. Ger högsta 
eggskörpo. Användes m. 
tunn moskinolio. Storl ek 
180x 55x 15 mm. 

Pris ,4, 50 

~ ~ 
Bryne Nr K 693, av det 

kända t jeckiska märket 
>Corborundum >. Ett litet 
finkornig! br yne att an
vänd as med ol ja elle r 
va tten för finare slip
ningar . Stor I. 76X 23X 10 
mm. 

Pris 1: 05 

Bryne Nr K 130, s. k. 
Loosbryne av pr i mo sand
sten . Längd c ,o 17 cm. 

Pris 0: 33 

Bryne Nr K 694. E!t 
kombi nerot bry ne m. ena 
sidan medelf in och andra 
sida n fin. Mörke >Cor
borex> . Stor lek 150x50X 
25 mm. 

Pris 3: 15 

Kombinotionsbryne Nr 
K 873. Gjutet br yne, 
sammansatt , med ena si
dan grov o. andra sidan 
fin . diom . 8 cm. 

Pris 1: 55 

Yxbrynen , av gjuten · 
slipmossa . Storlek 2x 4x 
15 cm. 

Nr K 871, fin . 
Pris 1 : 95 

Nr K 872, grov. 
Pris l, 95 modell, med bl od av 

järnbeslaget stål, skaft 
av mosurbjörk o. beslog 
av fint förnicklad mäs
sing. Slidan av starkt lä
der. Gediget Morofobr . 

Liebryne Nr K 692. Ovo) 
Pris form, storlek 15X25X 258 Nr 

K 2,f. 
K 25. 

Längd cm. 
15,_5 
20 

4: 15 mm. 
4: 85 Pris 1: 40 



Metolldrivnings sots Nr 
K 920 innehöll er verktyg 
och material för ett trev
ligt och intr essant hobby 
arbete nämligen d r ivning 
av tavlor, plakett er , lond
skopsvop en o. dy l. i me
tol 1. Satsen innehö ller en 
dubb el x-o ctoho mmore, 
ett verktygs sko ft med 4 
utbytbara stö lspetso r, stöl
ull, 6 kopp or- och olumi
niumplöt or i stor!. ca 20X 
24 cm, 6 oli ka mö nster
blod, pa pp ti 11 bokstyc
ken och ko ntremsor somt 
utför lig arbet sbeskrivning 
pÖ svenska . Kartong 
stor!. 26x 29x 3 cm. 

Pris 16: 50 

Stämiärnssats Nr K 917 
innehö ll ond e ett skaft 
907, 6 olika stä mjärn, 
olika knivb lad somt 1 sög 
och 1 knivblad i 7,5 c 
längd .. Stä ll med pl ast 
kupa över verktygen. E 
utmä rkt sots för tr äskulp 
tur. 

Pris 19: 50 

Modellsats Nr K 919 in 
0ehö ll er 5 olika trevli g 
kontursögode träfigu re 
för utskärning med x-octo 
verktyg . Ritn. och arbets 
anvisningar medfölja . Fi 
gurernos höjd ca 7-14 
cm, iiockl ek ca 2,5 cm. 

Pris 4: 50 

Skruvtving Nr M 11 av 
järn . Spännvidd 45 mm. 

Pris 0: 38 

Hobbyver ktyg av X-actos och Samecos kända 
fabrikat. Pra kt iska, förstklass iga sp·ec iolverktyg fö r 
modellbygge, träskulptur, linoleums nitt m. fl. hob 
byarbe ten. Skafte n ä ra försedda med kraft ig 
chuck som hölle r de utbytbara verk tyge n stadi gt. 
Blod en av fi naste verktygstö l, skorpsl ipade. 

Hobbyskrin Nr K 918. Ett stab ilt, po lera t trä
skrin sto r lek 26X l4 x 6 cm, med 3 olika verktyg s
skoft , 10 sorter s knivblad , 6 stämjärn, 4 hol kjärn, 
2 huggpi por , ett sög bl od , en gr od hyve l och en 
kontskä rore av p last , en spön hyvel av meta ll somt 
en sondpo pp ershöll ore med ext ra sondpo ppe r . Ett 
e lega nt skrin med förs tkl assiga verktyg , alla mo
de l lbyg gares och hobb y isters ön sked rö m! 

Pr is 55:-

Holkjärn Nr K 915, 4 
Bladsa ts Nr K 912, 2 st. ho lkjörn för träsnid eri, i 

7,5 cm lång a knivbl ad för o li ka modeller, för kniv 
kniv K 907. K 907. 

Pris 1, 50 Pr is 5 : -

~ /!///!/ 
Bladsols Nr K 913, 2 st. 

7,5 cm lön ga sågblod för 
kniv K 907. 

Pri s 1 : 50 

\IIL 
lävsögningsmoskin Nr 

M 594. En praktisk sög för 
in ta rsia- och mode llarb e
ten. Gör · vid sög ning 
bödo händerna fria, så 
ott det går lättare att 
ma növre ra efter ritso rna 
och dessutom blir arbe tet 
mera översköd li gt dö sög
böge n är vänd ifrön den 
som sågar . Blode t får en 
rätt upp- och nedgående 
rörelse . Stommen är ov 
pr ima aducerat gjutgods 
med kraftig tving för 
fostsätt ning vid ett bord. 
Plattan ör av blocklom e ll 
oc h i stor!. 16X36 cm. 
Vik t 1,8 kg. 

Stämiärn Nr K 914, 5 
trö sniderijärn i olika me
del ler för kniv K 907. 

Pris 6: 25 

lävsågningsmaskin Nr 
M 795 med helsvetsat jä rn
stativ och båge av spe
cia lstå l som spänner blo
det vä l. En mycket stabil 
maskin med smidig och 
stadig gång, avsed d att 
monteras på bänk och 
t rampas med stigb ygel 
eller dri vas för hand . To
tal höjd 32 cm, längd 35 
cm, vikt 1,7 kg . 

Pri s 19: 75 

Knivskrin Nr K 916, sto r!. 
17X8X 4,5 cm, innehålle r 
3 o I i ko verk tygssko ft , ett 
av löl tmetoll för fi nar e 
ar beten, ett av sa mma 
typ men kraft ig ar e somt 
el! mycke t kraft igt med 
handtag av p last . 11 st. 
utbylbo ro knivbl ad i o l ika 
model ler medfö lja. 

Pri s 19: 50 
Modellkniv Nr K 

samma som den lättaste 
mode ll en i skrin K 916 
Längd 12,5 cm. Med e 
blo d. Pri s 3: 50 

Modellkniv Nr K 90 
samma som den kra ft i
gc,ste typen i skrin K 916. 
Lä ngd 11,5 cm. Med ett 
blod. Pri s 6: 50 

Bladso ls Nr K 908, 
bl od i 3 o lika modelle r, 
för kniv K 906. 

Pris 3: 25 
Bladsols Nr K 909, 

spetsiga bl ad , för kni 
K 906. Pris 3: 25 

Bladsols Nr K 910, 
olika blod för kniv K 907. 

Pris 3: 25 
Bladsats Nr K 911, 

dubbe leggade blad fö 
kniv K 907. 

Pri s 3: 25 

cm. 
Pris l: 

lövsåg Nr M 592, o 
fjädrande stå lrö r och m 
inf ällbart ha ndta g o 
björk . För vanliga lövså 
blod, sågdjup 30 cm. 

Pr is 2: 4 

Kontursåg Nr K 679, kra ftigt byggd, helt av 
metal l och stå l, elega nt och hållbart lackerad och 
pole rad . Den . är avsedd _för monTO!;Je på ~änk. 

Dimensioner I mm: bordd1om. 184, ho1d 253, longd 
600 sågdj up 400, remskivedio m. 82-62-42, slog 
längd 20-- 27-34-10 . För normala lö_vsåi;iblod
löngder . För rundre m fr-7 mm. Sögen a r fa rsedd 
med auto mat isk spånblåsore , inbyggd i stödbom
men Bord et ä r inställba rt i gering intill 45° . Hu
vudl~gret med veksmörjning . Romen är försedd 
med blads träck are, så konstruerad, att bl odet i 
allo läge n ör lika hårt spänt. Maskinen skonar 
dörför sågblod en. Den är lätt omställbar fö r 4 
ol ika slag län gder och hor remskivo för 3 olika 
hastighete r. Kraftbehovet är mycket obetydligt, 
c ,0 1/10 hkr., och gång en är lätt och smidig. Nor
mala va rvtale t ä r 600--800 varv pr minut, men 
fastsatt i stadi g bänk kon söge n köra s upp till 
2 000 varv pr minut , om godo sågblod använd as. 
S

0

ågen arbe ta r i allt slogs trä somt vid använd ning 
av därtil l lä mpliga ~ågblod i mässingplåt, järn
plå t bakel it, mosonite, o . s. v. Rom och bom äro 
av k~lldro get stålrör varfö r de rörliga delarna äro 
båd e starka och lätta . Pr is 115: -

Bandsågblad 
säljas meterv is e ll er i 13 cm längder, passande 
kontu rsögen N r K 697. 

Sågbl ad Nr K 767, för 
trä , 3X0,50 mm. 

Pr is pr längd 0: 20 
Pri s pr m eter l : 20 

Sågblad Nr K 768, för 
meta ll , 4X0,65 mm. 

Pri s p r längd 0: 45 
Pris pr m ete r 2: 90 

Bandsåg Förstklassig o . mode rn, 
avsedd för bä nkmontage. 
Krafti gt di mensio nerad o. 
av pr a kti sk konst rukti on. 

Kraftigt stativ av stå l
rör. Bo rd et är utfört av 
la mellträ, o . fö rsett med 
anhåll. Klinghjulen s ax
lar äro lag rade i själ v
smörj ande glidlog er. Det 
öv re hjulet vilk et ä r fjä d
ra nde upphängt , ör me
de lst rott o. skruv lätt 
stä llbart i söväl höjd 
sam sidled för inställning 
av kling o n. För kl ingons 
styrning finne s klingle do
're över och under bord et. 
Ovre klingledoren är lätt 
ställbar upp och ned 
samt fö r olika kl ing bred
der . Effektiva skydd fö r 
såväl hjul som klinga. 
Sögen är monterad med 
9 mm klinga. 

Avstånd frön klinga til l stativ 290 mm. 
Största höjd mellan bor d och övre klingledoren 

140 mm. · 

Största höjd 885 mm. Största bredd 500 mm. 
Lämpligt var vtal pr minut c,o 700 varv. 
Erford erlig effekt c,a l/'!r---1/2 hästkr aft. 
Bandsåg Nr K 705, enligt ovanst. utan remskivo. 

Pris 159: -

Lä mpliga remskivor till bondsög och motor se 
ned anstöende Nr K 707-K 714. 

Vid a nvändning av 2.800 v/m. mota r och 200 
mm remskiva på såge n erhå ll es lämplig hastighet 
med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/ m. motor och 
200 mm re mskivo på sögen användes 100 mm 
motorskiva. 

Bandsågklingor Nr K 706, för ovo nstöe nde bo nd
sög, filade och hoplödda, i bred der , 6, 8 och 
10 mm. Pr is pr st. 4: 75 

Lövsåg blad REM-och KllSPARSKIVOR, av extra pr ima fa bri
kat, svarvade i gjuten lättmet a ll och fö rsedda med 
kraft ig stoppskr uv. Axelhåle t är 12 mm, men kan 
upp barros. 

Lädersnören 

lävs ågbl ad Nr M 7!'iJ, 
för trä . 

Tä nder 
Grov !. pr tum Tjock !. 

l 40 0,25 
2 32 0,25 
3 40 0,40 
4 32 0,40 
Duss. 0:3 0 Gross 3: -

lö vsågb lod Nr M 754, 
fö r meta ll. 

Grov !. 
l 
2 
3 
4 
Duss. 

Tänder 
pr tum Tiockl. 

40 0,25 
32 0,25 
40 0,40 
32 0,40 

0: 55 Gross 5: ,90 

Fanernå l Nr K 765, med 
bake litskaft och nål av 
stöl. Längd 23 mm. 

Pris pr 6 st. 0: 30 

i iO~lcteto 
Plana remskivor, 35 mm Kilspårskivor, fö r kilrem 

breda. e. lädersnöre . Spörbredd, 

Nr 
K 707. 
K 708. 
K 711. 
K 712. 

Diam . mm. 
200 
120 
100 
50 

Botten 4 mm, topp 10 mm. 
Pris Nr Dia m. mm. Pris 

10: 50 K 709. 200 10: 50 
6· 10 K 752. 160 7: 90 
5'. 95 K 710. 120 6: 10 
i 2! K 713. 100 5: 95 

. K 753. 75 4: 95 
K 714. 50 4: 25 

lädersnören Nr N 344 
runda av bä sta kä rnlä de r . 
Diam. 3 mm. Pr m. 0: ~ 

4 mm. Pr m. 0: 50 
> 5 mm. Pr m. 0: 75 
> 6 mm. Pr m. 1: 15 
> 8 mm. Pr m. 2: 20 

~ 
~ 

?j · .. , er,gelsk tillverkning av 
lie 11:: K;1,ommm, Oodlö,o 

cJ' prima gummi med kon-
I l:l:,1, ~ vos inl ägg . Prof il: höjd 8 

mm, bredd botten 8 och 
Drivremskiva Nr K 680, 

för e lmotor , borrad för 
8 mm oxe l, men kon upp 
borras fö r grövre oxel. 
Med stoppsk ruv. Försedd 
med 2 st. spör m. 28 och 
40 mm. diam . 

Pris 2: 35 

Varvräknare Nr K 259 
för upp til l 10.000 varv 
höger- och . -vänstergång . 
Snobb noll stä llning . le 
verera s i etui och med 
tvö utbytb ara drivore av 
stå l och gummi . 

Pr is 12: 30 

topp 12 mm. 
Nr Längd eng. tum. Pris 

K 838. 35 3: 10 
K 839. 46 3: 90 
K 840. 68 4: 95 
K 841. 85 6: 30 

Kilrem Nr K 855 (se si· 
don 29 i katalogen]. 

Pri s 9 : 25 
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Skruv 

Järngä ngad skruv, av förnickl ad ell er aförnic k
lad ,..ässing , med kullr igt lkl e ll er kull ri gt fö rsänkt 
lkfl huvud . W hitw arth s gä ngn ing . 
Dimension Nr och pr i·s pr dussin. 
1/8" X l/ 2" , M 880 förn. 0: 42, M 881 afä rn. 0: 30 
1'/8" X l ", M 882 0: 46, M883 0: 34 
1/8" X l ½" , M884 0:64 , M885 0:5 2 
3/l 6" X l /2" , M 886 0: 45, M 887 0: 33 
3/l6 " x 1", M 888 0: 64, M 889 0: 52 
3/ l 6" X l ½" , M890 0: 88, M891 0: 76 
1/4" X l/ 2", M892 0: 69, M893 0: 57 
1/4" X l", M894 0: 98, M895 0: 86 
1/4" X l ½", M 896 > 1:20 , M897 , 1: 10 

Ang iv med k el ler kf efter beställning snumret om 
kul lri gt el ler kullrigt för sänkt skruvhuvud önskas. 

Vingmutter Nr M 791 av 
mässing . 
Starl . 
1/8" 
5/32" 
3/16" 
1/4" 
5/16" 
3/8" 
7/16" 
1/2" 

Pr st. 
0: 09 
0: 10 
0: 11 
0: 14 
0: 18 
0 : 25 
0: 28 
0: 38 

Pr duss. 
0 : 75 
0: 80 
0 : 85 
1: 25 
1: 65 
2: 35 
2: 75 
3 : 70 

Mässingsmutter, passan
de t i ll ovans tående skruv. 

Nr Pr duss. 
M 351. 1/8" ofärn. 0: 25 
M 354. 1/8" lä m . 0: 35 
M 352. 3/16" ofä rn. 0: 50 
M 355. 3/16" förn. 0: 60 
M 353. 1/4" ofä rn. 0: 75 
M 356. 1/4" fö rn . 0: 85 

Mutterbr ickor av mäs
sing. 

Pris pr 
N r duss. g ross 

Thevagnshjul, m. vul ka
niserad gummiring . Lämp
l iga fö r the- och ba rbor d , 
serveringsvagnar m. m. 

Hj .-d iam. Hj.-br . Pris 
Nr mm. mm. pr st. 

M 559. 40 8 0: 80 
M 560. 50 10 0: 85 
M561. 65 12 1: 10 

Lönkrull e Nr M 695, 
kraft igt utföra nde . Besla
get är av b lank t jä rn och 
rul len av massiv bakelit 
i stor l. 20X 40 mm. 

Pr st. 0: 98 
Ving mutter Nr M 733 av 

pressg juten lättmeta ll. 
Stor l. Pr st. Pr duss. 
1/8" 0: 07 0: 60 

M 357. 1/8" 0: 12 0: 85 ~ ~,*~- ~ 5/32" 0: 08 0: 65 
3/16" 0: 09 0: 70 
1/4" 0: 10 0: 90 
5/16" 0: 14 1: 25 
3/8" 0: 18 1: 70 
7/16" 0 : 22 2 : -
1/2" 0: 28 2 : 60 

Vingmuttra r, av jä rn, 
leverera s i ½ duss. för 
pac kning ar. 
Nr M 669. 1/8" ½ duss. 

Pris 0: 45 
Nr M 670. 3/16" ½ duss. 

Pris 0: 48 
Nr M 671. 1/4" ½ duss. 

Pris 0: 50 
Silverstål 

SANDVIKS 20. 

Använ des vid til lverk ning 
av di verse fi nmekan iska 
deta lje r, såsom : Axlar , 
tappa r, skruvar och and-
ro smådela r. Levereras i 
50 cm längder . 

Dia m. Pr. pr 
N r mm. längd 

N 183. 1 0: 14 
N 184. 2 0: 19 
N 185. 3 0: 24 
N 186. 4 0: 33 
N 187. 5 0: 43 
N 188. 6 0: 56 
N 189. 8 O, 76 
N 190. 10 1: 48 

IWLLAGER 
av S K F ,s värld sb . fabr . 
Högsta prec. och kva lit e. 
Mått i mm, Inre d iam.x 
yttr e diam .x bredd . 

Enra diga RADIALKUL
LAGER. 

Pri s 
Nr Mått mm. pr st 

U9G0. 4x l 3x 5 1: 95 
K 579. 5X l 9X 6 3 : 75 
K 580. l0 x 30X 9 4: 85 
K 581. 12x 32X l0 4: 95 
K 582. 15X 35X ll 5: 25 
K 583. 20x 47X 14 7: 70 

Enkelv erkand e AXIAL
KULLAGER, med plana 

brickor. 
Pris 

Nr Må tt mm. pr st 
K 584. ' 10X 24X 9 3: 50 
K 585. 12x 26x 9 3: 65 
K 586. 15X 28X 9 3: 70 
K 587. 20X 35X l 0 3: 80 
K 588. 25x 42X l l 4: .cs 

~ . 
Lagerhu s, av lättmeta ll 

med sjä lvsmörja nde gli d-
lager av ferro it. 

N r För axeldia m. Pri s 
K 921. 8 1<1m. I : 20 
K 922. 10 > 2: 30 
K 9Z3. 16 > 3: 40 
K924. 20 > 3: 60 

Rulle Nr M 718, av svart 
ba kelit . Dia m. 40 mm, 
bredd 20 mm, axe lhå l 6 
mm. 
Pr st. 0:35 . Duss. 3:95 

Rulle N r M 719, av v itt 
gummi. Måt t som fö reg . 
Mässing slage r. 
Pr st. 0 :45. Duss. 4 :80 

Kraftiga hyllkon soler , av 
sva rtl ackerad, helpressad 
p låt. 

N r Starl . i tu m. Pr st. 
M658. 3X4 0: 22 
M659. 4X5 0: 25 
M660. 5x 6 0: 28 
M 661. 6x 8 0: 38 

Ove rfallshasp Nr M 712, 
av svart lackerat järn. 
Längd 95 mm. 

Pr st. 0: 30 

~ 
Hasp Nr M713, av 

b lankt järn . 
Längd 3" 

> 4" 
5" 
6" 

CL s 0 

Länkr ulle Nr M 
med hjul av gummi 
di am. 50 mm. Byge ln I" 
per i kul lage r. 

Pris 1: 

·~ -- e 
,I. 

Ottomanrulle Nr M 7 
med gummirul le, 37 m 
dia m. För sänkt mode ll. 

Pris pr st. 0: 

Ottomonrulle Nr M 7 
med bake li trul le. Diam 
te r 40 mm. Kra ftig ufo 
på ligg ande typ. 

Pris pr st. 0 : 7 

Möbe ltass Nr M 796, 
f i ltf ot fö r bord - och sto 
ben m. m., d ia m. 20 m 
Mö bl erna fl ytta s liud lä 
oc h rep ar e j go lvet. 
Pr st. 0: 25. Duss. 2: 

Scanfix-hållaren, är 
pr aktisk hållare för trä 
gå rds- och sportredsk a 
handver ktyg m. m. Det 
ett ögonblick s verk a 
sätta upp oc h ta ne 
före mål , vilka hålla s m 
en gummiplatta mella 
två re ffl ade gummival sa 
i f jäd rande stå lfäste 
Hå I ler reds kap upp t il 
15 kg . vikt. 'Ar även, fä 
vid båt kanten, en utmär 
hå lkl re fö r spi nnspö 
o . dy l. 

Hålla re Nr U 1050. 
Min d re typ . 

Pr st. 1: 
Hållare Nr U 1051. 

Stö rre typ . 
Pr 

.lfflml 
Resårbotten N r M 775,' Detaljer till resårboll 

komp lett med 8 ked jor n_ar. Härav kan Ni sjä lv 
men utan fästkr ampor och lott montera en resår 
träram . botten i önskad sto rlek . 
Längd 180 cm. 

Pris 4: 10 
Reså ,botten Nr M 776, 

som färe g. men bred are , 
10 kedjor. 

Resårförstär kare, ä r en 
praktisk nyhet ,. fö r fö r: 
störkning av spi rale rna , 
stoppade mö~le; samt t i ll 
kedjebottna r I sanga r och 
ottomaner. Lätta att an
bringa och mycket effek
tiva . 

Nr U 1044, ersätter me l
lansnörning i soffor , få 
töljer o. dy l. Ger hy 
spänst åt nedsuttna stopp 
möbl er. 

Pr st. 
Pr 50 st. 

0: 18 
8:-

Nr U 1045, kraft iga re 
typ, specie llt av sedd för 
kedjebottnar. 15- 25 så
dana förstärk are räcker 
att göra en uttön jd ked
jebotten som ny. 

Pr st. 0: 23 
Pr 50 st. 10: -

Fönster lås Nr M 770, 
förn. 
Pr st. 0: 28, duss . 2: 75 

Koppel hoke Nr M 6"7, 
för kopp ling av dubbel 
fönster o. dy l. Beslaget 
me>nteras snabbt och lätt 
då försä nkningen gör es 
med l tums borr. Storl . 
25x7 mm. 
Pr st. 0: 25, duss. 2: 30 

• Kisthandtag Nr M 782 
av jä rn, sva rtlacker at . 
Längd 3½" . Pr st. 0: 25 
Längd 4" . Pr st. O, 30 

Sängbottenkätt ing Nr 
N 378, ga lva niserad . 

Pris pr m 0: 20 
Pris pr 25 m 4: -
Dubbellänk Nr M 777, 

ga lvaniser . Längd 5 cm. 
Pris pr dussin 0: 32 

Oval er N r M 774, av 
ga lva niserad trå d. 
Pris p r duss in 0: 10 
Krok Nr M 778, gol v. 

Längd 4 cm. 
Pris pr duss in 0: 18 
Krampa Nr M 779, gal -

vaniserad. Längd 25 mm. 
Pris pr dussin 0 : 10 
Läng d 30 mm. 

Pris pr dussin 9: 12 
Skruvög la N r M 780, 

längd 40 mm. 
Pris pr duss in 0: 22 

@mm1mumm~ 
Spiralfjäde r Nr 

mycket kra ftig , 
längd 7 cm. 

Pris pr st. 
Pris pr dussin 

M 773, 
tot a l 

0: 10 
0:90 

Spikbleck Nr M 758. 
Korr ugerade och spet
sade stå lskivo.r för sam
manfog ning av t rä. Lätta 
att slå in, spräck a ej 
träet . 5 kor ruger inga r, 
bredd 12 mm. I påsar om 
50 st. 

Pr påse 0: 54 
Spi~bleck Nr M 759. 

Som föregö enden men i 
br edd 18 mm. I påsa r om 
50 st. 

Pr påse 0: 88 
Spikbleck Nr M 760. 

En påse sorterad e spi k
bl eck . 50 st. i 10 oli ka 
bredd er. 

Pr pås e 0: 72 

C LA s O H L s O N & C: 0 A .. B., I N s] C N. 

Kistbeslog av hand smitt järn i konstsmide, väl 
gjort arbet e, krafti ga och stabila . 

Handtag Nr M 552. 
Storlek 20X 10,5 cm. 

Pris p r st. 2: 30 
Hörnplåt Nr M 553. 

Stor lek 8x 8 cm. 
Pris pr st. 0: 25 

M 554. 

0:25 

"'" 
Möb elbeslag , av mäs-

sing, förk opprade o . oxi
derade. 

N r 
M161. 
M 162. 
M 163. 
M 164. 
M 165. 
M 166. 

Längd mm. 
35 
35 
80 
80 
95 
65 

Pris 
pr st. 
0 : 38 
0 : 38 
0 : 53 
0 : 53 
0: 62 
0: 49 

Skruv Nr M 156, av fär 
mässinga t järn . För mö
belbeslag . 
Längd i mm. 
Pris pr duss. 
Pris pr g ross 

8 10 
0: 15 0: 16 
1: 55 1: 60 

Skruv Nr M 157, fä r
kopprad. För möbelbe
slag. 
Längd mm 
Pr duss. 
Pr gross 

8 
0: 21 
1: 80 

10 
0:22 
1: 85 

Skåpregel Nr M 781 m. 
trekantnycke l. Särskilt 
lämpl ig för skåp på bå
ta r. Storle k, själva låset , 
65X30 mm. 

Pris 0: 98 

Framstolpa r Nr M 556. 
Längd 27,5 cm. 

Pris pr st. 0: 65 
Hörnbeslag Nr M 567. 

Längd 34 cm. 
Pris pr st. 1: 70 

Kistbes lag sats Nr M 
570, inneh. all a erfor 
der liga beslag til l en 
kista erfligt il lustrati onen, 
uto m hörnb eslag en. 

Pris pr sa ts 8: 40 

~ ,,, 
4 

Härn vi nket N r M 734, 
av handsmitt jä rn . Stor l. 
l0 x 4x l0 cm. 

Pris pr st. 0: 78 

I' . I -- ·- -~ Möbelbeslag , av kop
pa roxid erad mässing. 

Nr M 103. Längd 85 mm. 
Pris pr st. 1 : 20 

Nr M 104. Längd 70 mm. 
Pris pr st. 1: 05 

Nr M 105. Längd 92 mm. 
Pris pr st. 1: 20 

Nr M 106. Längd 35 mm. 
Pris pr st. 0: 62 

Nr M 107. Längd 35 mm. 
Pris pr st. 0: 62 

I 
Därrstoppare , av rött 

gummi med meta llbu ss
ning fö r löstskruven . 

Nr U 1065. 30x 30 mm .. 
Pr st. 0: 22 

Nr U 1066. ~x 30 mm. 
Pr st. 0: 28 

Nr U 1067. 39x 40 mm. 
Pr st. 0: 31 

Nr U 1068. 39X50 mm. 
Pr st. 0: 37 

4l 
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~ 
Koffertlå s, förnicklat m 

sjö lvspringande klaff, stor
lek 34X60 mm. 

N r M 148, högerlås. 
Nr M 149, vönsterlås. 

Pr st . 0: 38. Duss . J : 90 
Koffer tknä pp e N r M 147, 

av tjack stadig plåt. För
nic klat. Försett m. kraf
tig fjä der. He la höj den 
5 cm, bredd 3,5 cm. 
Pr st. 0: 10. Du ss. 0:90 

~er=:@ 

~ 
Skr inlås N r M 540, a 

svenskt fab rikat, ti llve rka 
av järn . Med nyckel. Stor 
lek 38Xl7 mm. 
Pr st. 0: 12. Du ss . 1 :30 

Nyc kel skylt Nr M 714, 
förnicklad , stor!. 28X 13 
mm. 

Pr is p r d uss. 0: 18 
Pris pr gros s 1: 60 

Nyckelskyl t N r M 538, 
vitplåt , sto r!. 28X l7 mm 

Pr is pr d uss. 0: 10 
Pr is pr gr o ss 0: 75 

Gångjärn , av pl åt , fö r 
småskrin , spar bössor m. m. 

Nr M 541. Storl . 13x12 
mm. Pr du ss. 0: 40 

Nr M 542. Stor !. 18X12 
mm. Pr d uss . 0: 50 

Möbelgångjärn , tillver
kade av 1 mm t jock t järn . 
Bredde n beräknad upp 
fällt. 

Nr M 576, bredd 25 mm. 
Fö rn icklat. 

Längd cm. 
50 

100 
175 

Pris 
0: 65 
1: 30 
2 : 30 

Nr M 577, bredd 25 mm. 
Kopparoxiderat. 

Längd cm. 
50 

100 
175 

Pris 
0 : 60 
1: 20 
2 : 20 

Nr M 578, bredd 32 mm. 
Förnicklat . 

Lä ngd cm. 
50 

100 
175 

Pris 
0 : 70 
1: 40 
2 : 40 

Nr M 579, bredd 32 mm. 
Kopparoxiderat. 

Längd cm. 
50 

100 
175 

Pris 
0 : 65 
1: 30 
2 : 30 

Gångjär nen sä ljas en 
dast i ova nst. la ge rförd 
längd er , men kunde n kan 
själv lö tt kapa dem 
önska d längd . 

Plåt gång järn Nr M 749, 
va n!. mode ll med 4 hå l. 
Hö jd 40 mm, br edd utfällt 
30 mm. 

Pr st. 
Pr 10 st. 

0: 10 
0:75 

.ir • 
Konsol stö d Nr M 158, av 

fö rmö ssing at jä rn, för bok 
hy llor m. m. 

Pris pr duss . 0: 36 
Hängare Nr M 264, av Hylsor Nr M 160, av 

iö rn . Bredd 16 mm. förmössingat järn . 
Pr is pr duss . 0: 16 Pr is pr duss. 0: 10 

.,,~4~ ' 
Snäppa re Nr M 693, a 

förnicklad p lå t . 
Pr st . 0: 18. Du ss . 1 :90 

Snäppare Nr M 694, a n
vändes som stängan ord
ni ng fö r lock och skåp
dö rra r . Till v. av p ressgju
ten meta ll oc h med f jä d
rande kullås . Längd 50 
mm. Pr st . 0: 40 

42 

Lådavskiljare Nr M 565, 
av p låt . Mycket pr aktiska 
t ill fä sten för mindre hyl 
lo r i skåp och för av 
ba lkning ar och småfack 
låd or . För 4 mm tjocka 
mell anstyck en. Längd 6 
cm. 

Pris pr du ss. 0: 28. 

Pinngångjä rn Nr M 686, 
av järn. Längd 80 mm. 

Pris pr par 0: 75 

~ o- o j 

Pinngå ng järn Nr M 769 
med stopp. Längd 85 mm. 

Pri s pr par 0: 34 

Sängha kar Nr M 685 
av järn . Prima svensk 
fabrikat . Längd 6 tum. 

Pris pr sats (4 par) . 
K ro nor 2:-

--Fiberglid , alt använd a 
ti ll draglå do r, skjutdörr a 
på skåp a. dyl. Beslo ge 
ger god styrning sam 
ty st och smidig gång. 

ll!illi-~, :_:_"''§t.!l..,Qih."i:,c;._-_-:_-.:,'"'•iii'.:p:,a"'
00

":. ,-, ,,,,,, G lid are Nr M 705, a 
!.:'..Il/fil fib er, storlek 8X35x 1 

mm. Pr st. 0 : 35 
Fiberske na Nr M 706 

för ovanst. g lidare. Di m. 
l : 40 3X 13 mm. Säljas i ½ oc 

1 mtrs längd er. 

Klaffgå ngjärn Nr M 715, 
för sekretörk laffar o. d . 
Längd 20 cm. 

Pris p r par 

J 
Pris pr ½ meter 0: 

Pris pr 1 mlr 1: 

~ m ~ M ~ ~ 
704, av po le rad mässing . 
Storl . 45X45 mm. Finnes 
för vän ster- ell e r höger
montering . 

Pr is pr st. 1 : 25 
Kantrege l Nr M 6.96, av 

mässing . Frontsid an 12x 
60 mm. Pris 0: 25 

~ 
~ 
Klaffstöd, med fr ikt ions

kopp ling, som kan stoppa 
i a Ila lägen . Längd ut
fä I It 17 cm. 

Nr M 716, fö rni cklat . 
Pr is pr par 1 : 80 

Nr M 717, oxide rat . 
Pr is pr par 1: 80 ,~ 

Bordsbeslag Nr M 698. 
Ett kraftigt oc h sto b i It be· 
slag för löstag bar monte
r ing av bord sbe n. Fäst
brick an 60 mm diameter . 

Pr bes lag 1 : -

Skju td ö rrhand tag Nr 
731, att inf ä ll as. Förnick 
lat . Stor!. 65x20x7 mm 

Pr is 0: 4 
Skj uldö rr handtag Nr 

730, förnick lat. Starle 
80X 28X8 mm. 

Pri s 0: 45 

Skå pr cgel N r M 677, a 
rostfri pl å t . Sjä lvstäng an
de, prak t isk och bekvä 
modell fö r b l. a . köks 
skåp. Platt ans storlek 4X 
cm. Pr st . 0: 45 

Pris pr d us s. 4: 95 

~~~ 
~ 

Skåpregel Nr M 534, a 
järn oc h knopp av fö r 
nick!. mässing . Plattan 
sto r!. 25x 50 mm. Rege ln 
hela längd 80 mm. 

Pri s 

Hand tag Nr 
sva rt ba ke l it, längd 
mm, med genomgåe nd 
13 mm ,s hå l. 

Pris 

CLAS OHLSON & C:o 

Möbelhand tag av pro
filerat trä, putsat .. och 
cellulosabe handla!. Langd 
10 cm. 

Nr Pr st. 
M 792, fura 0 : 20 
M 793, björk 0: 24 
M 794, al m 0 : 25 

duss. 
2:-
2: 35 
2: 50 

Handtag Nr M 672, skå
lat av rostfri plå t . Längd 
90 mm. Pris 0: 45 

Etiketthandtag, i kraftig 
modell av pressa d plåt . 
Stor!. 80x35 mm. 

Nr M 7;5, förni cklat . 
Pr st . 0: 70 

Nr M 729, oxidera t . 
Pr st. 0: 70 

Möbelknopp Nr M 604, 
av bake lit , stor !. 20X20 
mm. En trevlig knop p fö r 
lådor, skåpdör rar o. dyl. 
Finnes i svart, g rö n, röd 
och brun färg. 

Pris 0: 18 
Möbelknop p Nr M 605, 

som föregående , men i 
vit färg. Pris O: 20 

Möbelknop p Nr M 635, 
i slorl. 15X l5 mm. Finnes 
i svart, grö n, rö d o. b run 
färg. Pris 0: 14 

Möbelkn opp Nr M 636, 
som Nr M 635, men i v it 
färg. Pris 0: 16 

Möbelkn opp Nr M 739, 
av svart p la st med ing ju
ten träskru v. 
Diam. mm. Pr st . 

10 0: 15 
15 0 : 16 
20 0 : 20 
25 0 : 30 
35 0: 36 

du ss. 
1: 40 
1: 50 
1: 95 
3: -
3 : 60 

Möbelkn opp Nr M 740, 
som före g ., men benvi t. 
Diam. mm. Pr st. d uss. 

10 0, 15 1: 40 
15 0: 16 1: 50 
20 0 : 20 1: 95 
25 0: 32 3: 10 
35 0: 38 3: 70 

Möbel knapp Nr M 721. 
Kraftig knapp av benvil 
plast. Diam eter 55 mm. 

Pris 1: -

Möbe lknapp Nr M 720, 
stor kra ft ig typ av mös
singoxiderad plå t . Dia m. 
60 mm, 2" lång fö slsk ruv. 

Pr is p r st . 0: 70 

Möbe lknoppar, i tr evl ig 
mode ll , av svarvad och 
mattpolerad metall. 

Dia m. 
Nr mm. Pr st. 

M 722. Förn . 30 0 : 70 
M 723. 40 0 : 95 
M 724. > 50 1: l Q 
M725. Ox id. 30 0: 70 
M 726. 40 0: 95 
M 727. 50 1: 10 

Ringhandtag , av ox ide
rad mässing. 

Nr M 710, 40 mm. 
Pri s 0: 80 

Nr M 711, 55 mm. 
Pris 1: -

Tn 
Möbelknapp Nr M 684, 

av vit e ll e r svar t pl astic , 
d iam . ca 3d mm. Fö rnic kl. 
fö stskruv. 

Pris pr st. 0: 38 

Möbelhandta g Nr M 679 
av vit e l ler svart p last ic 
med förkr omat band i 
mitten. M ed lö stskruvar. 
Handt agets längd 10 cm. 

Pri s pr st. 0: 65 
Möbe lhandtag Nr M 681, 

l i ka föregå ende m. längd 
73 mm. Svarta ell er vi ta . 

Pr is pr st. 0: 55 
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Möbelhandtag Nr M 732 
av elegant a. stark ben · 
vit plast . Längd 10 cm. 

Pris 1:10 

Täckhylsa Nr M 564, av 
förmä ssingat järn. I stor
lek 17 mm dia m. 

Pris pr duss . 0: 20 
Pris pr gross 2: -

'' 9 'iu1i,Wlll 

Bladskruv N r M 703, av 
bl ankt järn. 
Längd 2" Pr duss. 0 : 45 
Lä ngd 2½" Pr d uss. 0: 50 

"'] 
~~""'-7/ 

Lås Nr M 771 , fö r lock. 
s. k. pianolås av järn m. 
mössingsfron t och förnick
lad nyckel. Stor !. 80X 14X 
38 mm. 

3: 50 Pris 

Lås Nr M 772 av järn. 
Själv stängande skjutdörr
lås med nycke l. 

Pris 1: 65 

Sand p ap p er 

N yckelh å lsbössning Nr 
M 707, av pre ssad p låt och Sandpapp er N r M 60. 
i fär gerna br unoxid, mös- Ark i storlek 24X28 cm. 
~k"gmmell er nicke l. Hå let Finnes i grovl ek , 000, 00, 

. Pr st . 0: 12 80~:/· 4p~c;/k 0: 08 

() ' 3- 5. Pr ark 0: 10 0 i l1 Pr is pr 10 ar k 0: 60 

1,1 Pris p r l O ar k 0: 80 

Bössning Nr M 708, av 
sva rt e ll er benvi t p last . 
Håle t 14 mm. 
Pr st . 0:12; D uss. 1: -

Bös sning Nr M 709, av 
svart pl ast . Håle t 16 mm. 

Pr is pr st . 0: 18 
Pr is p r du ss. 1: 80 

Möbell ås, för skåp och 
låd or, -t illv erkat av pr ess· 
g juten vitmet a l l. Storl ek 
70X45X l4 mm. Utan nyc
ke l. 

Nr M 756, vä nster . 
Pris p r st . 0: 45 

Nr M 755, hög er . 
Pr is pr st. 0: 45 

Nyc kel, för ova nstående 
lås. 

Nr M 688, vitmeta ll. 
Pr is pr st . 0: 18 

Nr M 689, oxid erad . 
Pri s p r st . 0: 25 

Sandp ap per i band , 
br ed d 10 cm. G rovle k 00, 
0, 1, 2, 3. 
Nr N 400, nor ma lkva lit et . 
Grov !. Pr m. 10 m. 
00- 1. 0 : 15 1: -
2-3 . 0 : 16 1: 10 

N r N 401, krafti g kvalitet. 
Gro v !. Pr m. 10 m. 
00-1 . 0 : 18 1: 30 
2- 3. 0: 20 1: 40 

Smärgelduk 
Smärge ldu k i storlek 21 

x 29 cm. I grov lek, 000, 
0, FF, l , 2, 3. 
N r M 821, normalkva litet . 
000- 1. Pr a rk 0 : 22 
Nr 2. Pr ark 0,: 24 
Nr 3. Pr ar k 0 : 26 
N r M 822, kra ftig, högsta 
kva lit et. 
000- 1. 
Nr 2. 
Nr 3. 

Pr ar k 0, 42 
Pr a rk 0: 44 
Pr a rk 0: 46 

Smärge ldu k Nr N 399 i 
ru ll ar. Högsta kva lit et . 
Bredd 21 cm. I grov lek 
000, 0, FF, l oc h 3. 
000- 1. Pr m. 1: 45 
Nr 3. Pr m. 1: 55 

Smärgelpappe r 
Smärge lpapp e r Nr M 

537. I sto rl ek 22X30 cm. 
Fin nes i grov lekarna 00, 
0, 1, 2 och 3. 

Pris pr ark 0: 10 
Pr is pr 10 a rk 0: 80 

,... 



Faner 
av svenska a . utl ändska trä slag för inläggningar, 
s. k. intarsiaarbeten m. m. Alla faner öra c ,a 
1 mm tjacka oc h säljas i två o li ka storleka r, 2 
och 6 kvdm. Skivorna med 6 kvdm . yta ha i regel 
formatet c :a 20x 30 cm. En kortfattad beskrivning 
på fan er och dess behandling erhål les grati s på 
begäran. Mö nster och beskriv ningar på intarsia
arbet en, se sidan 24. 

Nr Trä slag 
M 664. Acajau 
M 61-4. Alm , utl ändska 
M 618. Alm, svensk 
M 648. Almrot 
M 612. Ask 
M 613. Bil inga 
M 621. Björk, slöt 
M 622. Björk, flammig 
M 623. Björk , masur 
M 641. Bub inga 
M 632. Ebenha lz , macassar 
M 616. Ek, a mer ikansk 
M 615. Ek, svensk 
M 629. Jacara nda, ost indis k 
M 624. Jaca randa, Rio 
M 631. Jacaran da, madaga skar 
M 640. Kelobra 
M 610. l önn 
M 606. Ma hog ny , ho nduras 
M 666. Ma hog ny, sape li 
M 667. Pado uk 
M 639. Palisander , afri kansk 
M 642. Peroba Rosa 
M 644. Pla to na 
M 609. Päron 
M 611. Rödbok 
M 630. Tea k 
M 608. Va lnö t, itali ensk 
M 626. Valnö t , a fri kansk 
M 643. Zebrono 

2 kvdm. 
0: 10 
0: 12 
0 : 10 
0: 35 
0: 1-4 
0: 18 
0: 06 
0 : 15 
0: 25 
0: 20 
0: 25 
0 : 15 
0: 10 
0: 35 
0: ,4() 
0: 40 
0: 20 
0 : 15 
0: 12 
0 : 11 
0 : 20 
0: 25' 
0: 20 
0: 15 
0: 15 
0: 10 
0 : 24 
0: 25 · 
0: 12 
0: 25 

6 kvdm. 
0: 28 
0: 30 
0: 25 
0: 95 
0: 38 
0: 50 
0: 16 
0: 40 
0: 70 
0: 55 
0: 70 
0: 40 
0: 25 
1: 05 
1: 15 
1: 15 
0: 55 
0: 42 
0: 32 
0: 30 
0: 55 
0: 70 
0: 55 
0: 40 
0: 40 
0: 28 
0 : 65 
0: 70 
0: 30 
0: 70 

Fanersat , Nr M 800, en bit å 2 kvd m. ov varje 
ov anståen de, 30 olika sorter . Pr sa t s 4: 50 

Spinkbitar Nr M 634, av ovanstående fanersorte r 
Säl ja s i påsa r inn ehållande c,a 10 kvdm ., sorte: 
rade träsl ag i små bitar i oli ka storle ka r. 

Pris pr påse 0: 40 

Möbelfaner , stö r re format ön v idstående , för 
fanerin g av mindre möbler m. m. Finnes i 60 cm. 
långa och 20-30 cm. br eda blad buntade 16---8 
l i ktecknade bladl till bun tar om c :a en kvm. De las 
ej . 
M 801. Acajou 
M 802. Alm . extra prima 
M 803. Alm, prima 
M 805. Björk, slöt 
M 806. Björk, flammig 
M 807. Ek 

Pr bunt 4: -
4: 75 

• 3 : 75 
2: 25 

• 5: 50 
• 4 : 50 

M 808. Mahogny, hond uras 
M 809. Platana 

• 5: 50 
• 6: -

4:-
4: 25 
4:-

M 810. Rödbok 
M 811. Sapelimahogny 
M 812. Valnöt, afrikansk 
M 813. Valnöt, italiensk 
M 814. Körsbärsträ 

• 7: 50 
• 3: 75 

Almfaner i bitar skurna ur en bunt av på var
andra följande blad i samma stock och a llt så med 
samma teckning, va rför nedanstgende vackra sym
metriska mönster kunna läggas . l ever eras i buntar 
med renskurna kanter så att bitarna är färdiga 
för sammanfogning . 

Almfaner Nr M 815 i 
f iskbensmönster . 6 cm Almfaner Nr M 816, ki l

cm fo rmig a b itar, som b i lda breda och 25-40 
långa bitar. 

1 ett deko rativ t c i rkulä rt 
I buntar om 

buntar om 

c :a . 1/2 kvm. fiskbensmönster fö r bo rds-
Pris 3: 25 skivor med upp till c ,a 

c ,a 1 kvm. 80 cm diam. 
Pris 6: 25 Pr sa t s 4: 50 

Möbelornament, hand skurna i bj ör k, t rävita. 

Ornam ent Nr M 858, storl . 37X 9 cm. 

Ornament Nr M 862, 
storl. 9x17 cm. 

Pri s 4: 50 

Pr is 4 : 50 

Ornament Nr M 864, 
storl. 7X 10 cm. · 

Pris 2: 35 

Ornament Nr M 857, de lbart på mitten. Storl. 
68x 11 cm' . Pris 17: 50 

Ornament Nr M 861, 
Ornament Nr M 863, storl. 16xl 8 cm. 

starl. 15X 12 cm. 
Pris 2: 35 Pri s 4: 75 

Ornament Nr 
stor I. 16X 14 cm. 

ClA 

M859, 

Möbelhandtag Nr M 
860, längd 18 cm. Skulp
terade i björk. Trävita. 
Höge r- och vänster sväng
da . 

Pris pr par 5: 70 

fanerpres s 

fa nerpress Nr K 948 för 
mindre amatö r- oc h in
tarsiaarbeten. Består av 
två presskivor av b lock
lamel ltrö i forma t 30_X 50 
cm med tre par spann 
klotsar med bultar och 
kraftiga vingmuttr a r . 

Pris 16: 50 

Bult Nr K 949, längd 22 
cm, diam . 12 mm !"ed_ två 
brickor och kra ftig ving
mutter av mässing . Sam
ma bult som i ava ns! . 
press, lämpli g för dem 
sam vill göra p ressen 
själva. 

Pr st. 1: 10 

Häftremsa Nr S 191, av 
transpar ent ce l lafan, 19 
mm bred . Självh äf tande . 
I plåthålla re med avri 
vare . Ett utmärkt hjä lp
medel vid intarsai arbetet . 

Pr is 1: 65 

Kalkerpappe r , 
Kalkerpapper Nr M 52, 

blått, för kopier ing av 
lövsågsmönste r, monogr . 
m. m. I ark storlek 44X 
57 cm. 

Pr ark 0: 25 

Träplast Nr M 569, ä r 
ormba r vatte nfa st och 
li stra nde fö r reparat io
er av alla slag s trö in
edning ar, såsom; utfyll
ing av spric kor, fogar, 

:visthM etc. i bord , sto
ar, golv, dörra r m. m. 
I bleckbu rka r inneh . c ,a 
50 gram. 

Pr is 1: 25 

Stöpplare Nr K 827, är 
e11 mycket praktiskt o . ar
betsbesparande verktyg 
för stö ppling av stora 
yto r . Rullen är 23x 5,5 
cm och Jtt e rst överdra
ge n me en utbytbar 
gro vmaskig strumpa av 
mjukt, v itt garn. Den lött 
löstagb ara rullen fö rva
ras, när den ej anvä ndes 
i en medf ö ljand e damm 
tät behålare av golv . 
p låt . Pris komp l. med 
str umpa och behålare. 

Kronor 22:-
Reservstrumpa Nr K 829, 

för stöppare Nr K 827. 
Pr st. 2: 25 

Kallim 

flytande kallim, färdig
ber ett för användning. 
Bästa lim för faner ing o. 
hobbysnickeri. lött att ar 
beta med och säkert bin 
dande. 

Nr M 825, ¼ kg bur k. 
Pr is 1: 40 

Nr M 826, ½ kg burk . 
Pr is 2: 25 

Kallim Nr M 59, är 
pulverform o. upplöses 
kallt vatten . 
Pri s pr 100 gram 0: 70 

Pr ½ - kg. burk 2: 90 

Konsthartslim, Ca scori t, 
i pulve r . BlaAdas endast 
med ko I It vatten och är 
genast färdigt för bruk . 
Användes för all slags 
trö limningar dör absolut 
vat tenfa st l imfa g fo rdr as. 

Trä pla st Nr M 589 i 
lec kburk inneh. ¼ kg . Nr M 823, i burk med 175 

Målarpensel Nr K 151 
{anstrykare) , med lång 
svart borst, extra prima 
kvalitet . Kraftigt lindade 
och förs edda med järn
ringar. Vulkaniserade . 

Storl. nr 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 

Diam . mm 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

Pris 
1: 40 
1: 75 
2: 25 
2: 95 
3: 75 
5: 50 
7: 95 
9: 35 

13: 80 

Målarpens el Nr K 150 
{an strykar e), med svart 
ren borst i alumini um
hylsa . Vulkanis erade . 

Storl . nr 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Diam . mm 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 

Pris 
0: 55 
0: 75 
0: 90 
1: 10 
1: 30 
1: 65 
2: 15 
2: 50 
2 : 85 
3 : 30 

Spacklar Nr K 381, a, 
pri ,na björk. Bredd i mm 

Pris st . 
60 

0: 12 
100 

0: 18 

80 
0: 15 

120 
0:20 

~ 
~ 
Stålspackel Nr K 806, 

av sl ipat stöl m. pönitat 
lackerat handtag . Kling
ans storl ek 7½x9 cm. 

Pris 1: 25 

15 ? 

Båtskrapa Nr K 925, 
längd 24 cm, med tvö ut
bytbara skrapstöl, 7 och 
10 cm. Tvö skrapor i en . 

Pr is 2: 95 

rw·---- -, 
Pris 1: 75 gram. 

Träpl ast Nr M 590 i 

Kittkniv Nr K 783, av 
Pris 1: 50 vitpolerat prima stål med 

leckbu rk in neh. ½ kg . Nr M 824, ½ kg bur k. 
Pris 2: 95 Pris 3: 75 
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nitat träs kaf t . Hel a läng
den 18 cm. 

Pris 1: 55 

Betser Nr M 668. ljus 
ökt a, va ttenl ösliga o . am
moniakb eständiga äk ta 
betser, av Herdins fabr . 
Sälj es i pöser ing ehöllan
de fä rg för c ,a ¼-½ 
liter röb et.,s. Bruksanvis 
ning medfölj er var je på 
se. Finnes i följ ande fär
ger, Röd 51, Mahogny 
52, Gul 53, Orange 54, 
Brunocker 55, lju sgr ön 57. 
Mö rkgrön 58, Ebenholz 
sva rt 59, Ced er 60, Ma ss
g rön 61, lju s ek 62, Mörk 
mahog ny 63, Mörk valnöt 
65, M ari nbl ö 68, Antik 
grö n 69, Modebrunt 71, 
Mahogn ybrun 72, ljus val
nöt 75, Si lvergr ö 77, Grö 
brun 78, Oli vb runt 80, 
Gammal brunt 81, Antik 
ek 82, Me l la nbr un ek 83, 
Mörk anti k ek 84, Stål
blö 85, Rödbrun 86, Björk 
94, Gul björk 95, Alm 96. 

Pr påse 0: 40 

Fördrivare Nr K 364. För 
o l jei .,rgsfördrivning . i 
bl eck hylsa , tjocklek 8 mm 
av pri ma vit borst . Borst
längd 65 mm. Bredd 87 
mm. 

Pr is 4: 65 

Fördrivare Nr K 351, av 
gröv ling shår, indragna i 
benplatta . Med pole rat 
träskaf t . Bredd 2½ tum. 

Pris 6: 75 

~ ··. 

Moddlare Nr K 451, ov 
fin svart bors t. Tjocklek 
5 mm. 
Bredd 2" 2½" 3" 
Pris 0: 60 0: 75 0: 95 



Skriv- och kontorsmate riel ----

Hårm oddl ore Nr K 366, 
i bleckh y lso r med vilo 
skaft. Extra fin ·kvalitå . 
Vulk aniserade . 
Bredd 1,5 tum. 

Pr is 0: 95 
Bredd 2 tum . 

Pr is 1:15 

Lockeringspenslor Nr K 
905, högsto kvalite, vulka 
niserade , i tjock flat mo
dell med lång bor st , i 
förnicklade hylso r med 
pol erade t räskaf t. 
Bredd 1 ½" 2" 3" 
Pris 1: 30 1: 75 3: 10 

Fernisspensel Nr K 90~ 
är i li khet med K 905 men 
i lägre kvolite och kor
tare bors t. 
Bredd 1 ½" 2" 3" 
Pris 0: 75 1: 20 1: 4() .J ;!:I = 

Lockpenslor Nr K 823, 
fl ata, av vi tt tagel, vul
kaniser ade, i fört enta 
b leckhy lsor med po l. trä 
skaf t. 

Nr Bredd mm Pris 
Stor I. l. 12 0: 30 

2. 14 0: 35 
3. 16 0:40 

Lockpenslor Nr K 824, 
som föregående, men av 
prim a svart h6r. 

Nr Bred d mm 
Storl. l. 12 

2. 14 
3. 16 

Pris 
0: 62 
0 : 72 
0: S2 

Sämskskinn Nr K 383, 
extra pri ma. Användes vid 
målning, putsning m. m. 
Levereras i följande stor 
leka r och priser : 
Storle k cm. Pris pr st. 

20X23 1: 10 
29X31 2: 60 
36x 38 3, 95 
45x 45 6, 60 
52x 55 9 , 25 

Svamp Nr K 691, fram-
ställd av cellulosa. Stork, 
hållbar svamp som e j är 
ömtålig fö r kemi kolier el
ler oljor. Absorberar vat
ten 25 gånge r sin egen 
vikt. Gör inga repo r. 
Lämplig för målare somt 
vid b i ltvätt m. m. Stor !. 
70X l20 X 180 mm, fuktigt 
mått. 

Postblock Nr P 37. 100 
prima postpapper i kvar
toformot , b locka t med 
kra ftig kar tong som un
der lägg och ett läskpop 
per att vika över, va rs 
ytter sida är karto nerad . 
Storlek 22X28 cm. 

Pr is pr block 1: 20 

Postblo-ck Nr P 41, bl ock 
om 50 ark linj erat fint 
postpapper, underlägg 
av kraftig kartong och 
skyddspärm , extr o prim a 
läskpopp er . Trevligt for 
mat. Stor!. 17x27 cm. 

Pris pr block 0: 70 

Kuvert Nr P 38, avsed
do fö r postp opper Nr P 
37. Vita. Litograf erade på 
insida n. Storlek 12½X 15½ 
cm. 

Pris pr 50 st. 0: 60 
Pris pr 100 st . 1: 10 
Kuvert Nr P 39, för 

pappe r Nr P 41. Vita, m. 
grått fodElr , Stor lek 9½X 
17½ cm. 

Pris pr 50 st. 1: 40 

Spiralblock med omslag 
av blå kartong o. inne 
hållande 100 blad prima 
skrivpo ppe r . Stor l., br edd 
gånge r höj d. 

Nr P 5. Linj era t. 
10X l 7 cm. Pr is 

Nr P 6. Rutat . 
l OX 17 cm. Pris 

Stor!. 
0:32 
Storl. 
0:35 

Nr P 7. Linjerat. Stor I. 
17X2 1 cm. Pr is 0: 53 

Nr P 8. Rutat. Stor( . 
Pris 1: 60 17x21 cm. Pris 0: 56 

46 

Anteckningsböcker , med 
80 sido r linjerat popper, 
i pärm a r ov gul glans
kartong. 
N r Storlek cm. Pris 

0: 11 
0: 15 
0: 22 
0: 26 
0: 36 

P 17. 7X11 
P16. 8x14 
P 15. 10x 17 
p 14. 12x19 
P 13. 17x20 

Anteckningsböcker, med 
pärmar av vax duk imit. 
och med 96 kassabokslin
ierade sidor. 
Nr Sto rlek cm. 

P 18. 8X1 4 
P 19. 10X 17 
P 20. 12X 19 
P 21. 17X20 

Pris 
0: 4-4 
0: 58 
0: 70 
1: 05 

Voxduksböcker, li njera
de och dessuto m med a 1-
fabetiskt register i kan
ten . P 23 har 128 sid or, 
ds> övriga 96 sidor. 

Nr Storlek cm. Pris 
P22. 10X l 7 1: 15 
P23. 12X 19 1: 4() 
P 24. 17X20 1: 55 

Fakturapärm Nr P 26 i 
fin t utförande med tyg
klädd rygg och bro me
konis m. A4-kvartof ormat. 
26X31 cm. Pris 4: 25 

Register Nr P 27 för 
ovanstående pärm, ov 
kraf ti gt papper med för
stärk ta hål. Pr is 0: 65 

Hålslog Nr S 203, av 
kraf t ig plåt, lock. Stan
sar hål passande vanliga 
kontorspär mar. Behå ll are 
för avfal l i bott enp lattan . 

Pris 3:65 
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Universalstämpel Nr 
,04, tjugo stämplar i e 
De på kontor va nli g 
för eko mma nde stömp 
texterna skruvas from v 
behov . Synnerligen pr 
tisk. Höid 14 cm. 

Pris 5: 

Nummerstämplar, 
4 eller 6 ställbara siff 
bond av gummi. Fä rni 
lade orh meu po ler 
träskaft . Stämp eldy no 
fordras. Svenskt fob ri 

Nr S 177. 4-siffrig. 
4 mm högo siffror. 

Pr is 1: 
Nr S 178. 6-sif f.rig. 

4 mm hög a si ffro r. 
Pr is 1: 

Nr S 179. 4-siffrig. 
7 mm höga siffror . 

Pris 3: 
Nr S 180. 6-siffr ig. 

7 mm högo siffror. 
Pri s 4: 

Pogineringsmoskin 
175, svenskt fobr., 
kel stab i lt och nogg 
utfö ronde i stå l och 
nicklod mässing . Me 
sifferhju l, för pog. 
till 999999. Omställba r 
petermekanism så 
sommo siffror stämp la 
2, 3 eller 4 gånger in 
väx li ng sker. Siä lvfä r 
de. Höjd 16 cm. Förv 
i po l. tr älåda oc h å 
jes av en fi asko stä m 
färg. Kon erhållas 
4½ elle r 5½ mm h 
siffror. 

Pr ls 48: 

Datumstämpel Nr S 118, 
'örsedd med datumsi ffro r, 
~6nodernas namn .. _samt 
årtal. Siffror~os hord 3 
mm. Extra prim a svenskt 
fabrikat. 

Pris 1: 40 

Stämpeldy nor, av extra 
prima fabrika t. Låda av 
lackerad plåt, med lock 
och gångLä rn. Finnes m. 
dynan i forge rna violett, 
rött och svart . 

Stämpeldy na Nr S 73, 
Storlek 64x 42 mm. 

Pris 1: 10 

Stämpel dyn o Nr S 74, 
Storlek 119X71 mm. 

Pris 1: 70 

Hektograf 

Hektogrof, enk la ste och 
billigaste appara t varme d 
mon kon mång fal d iga 
skrivelser, cirku lär , pris
listor m. m. i upp till 4 
färger på en gång. För 
handskrif t. 

Nr U 887. Folio format . 
Storlek 390X250 mm. 

Pris 17: 85 
Nr U 888. Kvortofor mat. 

Storlek 285x2 50 mm. 
Pris 14: 40 

Nr U 889. Oktav format. 
Storlek 135X230 mm. 

Pris 9: 80 

Hektogrof mossa Nr U 
890, för omgj utning eller 
påbättring ov beg . hekto
grafer . Beskrivni ng med 
följer. Kartong om ½ kg . 
Pris pr kartong 5: 35 

Hektografblä ck Nr U 
891. Färgkraft igt, ger på 
ovonst6ende hektogrofe r 
upp till 80 st. godo av
tr1•ck. Finnes: Blåsvort 
violett, blått, röt t och 
grönt. Fyrkantig bläck
fiasko om 25 gra m. 

Pr is 0: 95 

Tryckeri Nr S 117, med 
c ,a 250 st. 6 mm höga 
gummityper, stora o. lille 
alfa betet, siffror o. skil 
jetecken, pincett, typhål 
lare, färgdyno. Allt för
vara t i lrevlig kar tong . 
Extra prima svenskt fobr . 

Pris 8: 35 

Pristryckeri Nr S 215. 
Består av 20 st. 20 mm 
höga siffror och 20 st. 10 
mm höga siffror, kra ft ig 
typhå ll are, stämpe ldyn o, 
förgflaska, pinc ett somt 
500 st. dekorativ a pris 
lappar för skyltfönstret. 
Ett gediget tryckeri av 
största värde för varje 
affärsidka re. Förpackot i 
kar tong i stor! . 27x2 3x 4 
cm. 

Pris 19: 50 

Stencilstämpel Nr S 161, 
för mindre reklamtryck , 
cirkulär, medde lan de n m. 
m. Består av en i kraftig 
meta llrom inlagd färg 
kudde över vilken den 
maskinskrivno stenc. spän 
nes. Ger skorpa, tyd liga 
avtr yck och ov va rje 
stenci I kon tr yckas många 
hundra exemplar . Stäm
peln lev . i kraftig för vo 
ringskorto ng och ålfölje s 
av en fl aska svart t ryck
fä rg med pe nsel , 10 sten
cile r med ro mtryc k somt 
bruksanvisning. Tryckyto 
65X 102 mm. 

Pris 19: 50 

Stencilstämpel Nr S 162, 
som föregående men m. 
trycky ta 47X 75 mm. 

Pr is pr sats 16: 75 
Stenciler Nr S 163, stö r

re fö r stämpel S 161. 
Pri s pr 10 st . 2: 20 

Stenciler Nr S 164, 
mindre för stä mpel Nr S 
162. 

Pris pr 10 st. '1: 80 

Stencilfärg Nr S 165, 
svar t i 100-grams fi asko 
med pen sel i skruv lock et . 

Pris 2: 80 

LA S O H L S O N & C: o A. - 8., I N S J 0 

l g 
• Stämpelfä rg Nr S 75, i 

floskor o m 20 gram med -
pense l och bak e litkapsel . 
Violett, svart eller röd 
färg. 

Klister Nr S 192, >Su
pe rgrip > ett överlögse1 
foto- och kontorsgumm i. 
Klist rar papper mol pop · 
pe r somt pappe r mot 
gl os, tr ä o. metoll . C a 

Pri s pr fiasko 0: 80 
Stämpelfärg Nr S 189, 

•A meric on> violett , d ryg 
och färgstark speci a lpro
dukt som ej tork ar i dy
nan men som omedelbort 
torkar och ej smetar vid 
stä mp l ing. Flaska om 25 
gram. Pris 1: 95 

Radervolten Nr S 114, 
särskilt kraftigt och effek
tivt för bo rttagande av 
bläckfläckor på pap per, 
tyger m. m. I bakel ithy lsa. 

Pri s 1: 10 

I 
Rött bläck Nr S 60, 5 

cm höga fl askor med po
tentkork innehå ll er 25 
gram . Pr flask a 0: 40 

Lyxbläck Nr S 61, till 
reservo a rp enno r i bred a 
fyrkantiga fl askor , inne
hålland e 40 gram. 

Pris pr fla ska O: 70 

Kl ister Nr S 66, i 10 cm 
lång tub . För fotografer, 
kontor och priv at . Prak
ti sk, renlig och ekono
misk förpackning. 

Pr is p r tub 0: 43 

ca 
Kontorsklister Nr S 115, 

är ett extra starkt pap
perskl ister. I alu minium
burk med pensel. lnneh. 
100 gram . Pris 1 : 30 

Nr S 116, Burk inneli. 
200 gram. 

Pris l: 95 

30 ccm i tub . · 
Pr is 1: - : 

Klister Nr S 193, som , 
föreg . men i fl aska om 
c ,a 80 kbcm med pense I 
i locke t. 

Pr is 2: -

Syndetikon Nr S 65, i 
10 cm långa tub er. Det 
bästa klister för samman- ' 
fästning och li mning . 

Pris pr tub 0: 35 . 

Klisterpensel Nr S 183, ' 
vit bor st i bleckhyls a m. 
pol. lrä skoft, längd c,o 
17 cm. 

Pris pr st . 0: 20 

Klisterremsor Nr S 157, 
genomskin li ga gummera
de perga mynremsor fö r 
lagning av !rosiga bok 
sidor o. dyl. Bredd 17 
mm. I rull or om 10 meter . 

Pris pr rulle 0: 44 · 

Gummisnodd av ext ra 
prima gu mmi, färp. i på - . 
sor om c ,o 50 st. 

Nr Diom. 
S 209. 3 cm grå 
S 210. 4 cm grå 
S 211. 3 cm röda 
S 212. 4 cm röda 

Pr 50 st. ' 
0: 20 
0: 45 
0: 14 
0: 18 

Pennfot Nr S 140, av 
svar t bake lit. Storl. 25X 
11,5 cm. Med ett stort 
och fem mindre fock . . 
Elegant och praktiskt . 

Pri s 1: 60 
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Häftapparat Nr S 194, 
för söväl nit- som nöl
häftning. Genom botten
plottons utformning även 
använd bar som häfttöng. 
Dessutom vid affichering, 
fästan de av adresslappar 
på lödor etc. Längd 13 
cm. Pr is 8: 65 

Häftklamm er Nr S 188, 
passande ovonst . häftop
porot Nr S 194 i askar om 
1000 st. 

Pris pr ask 0: 95 
Häft klammer Nr S 136, 

passande t idig are söldo 
häftapparaterna Nr S 135 
och S 155, i askar om 
1000 st. Pr ask 0: 95 

Mä rkpenna Nr E 216. 
En mycket praktisk pen
na för textning ov af
fischer och plakat va ru
mär kning o. tex tning pö 
alla slags ytor: Papper, 
!rö, glas, meta ll , feta 
ytor m. m. torkar ögon
blickligen, vattenfas t och 
permanent. Längd 12 cm. 
Levere ras i kart ong till
sammans med en flask a 
färg och pöfy llni ngs-
spruta. Pri s 8: 50 

Specialbläck Nr E 217, 
för avans ! . penna i fl as
kor inne h. 100 kbcm. 
Finnes i färgerna rött, 
svart, g rönt och bl öt t. 

Pris p r fl as ka 4: -

Pennformerare Nr S 224 
av ged iget svenskt fabr. 
G jutet och fro stl ackerat 
stativ att skruva fast i 
bord . Spönb ehöllare av 
celluloid. Hö jd 10 cm. 

Pris 14:-

Pennformerare Nr S 153, 
av pressgjuten metall m. 
löstagbart stOI. Längd 26 
mm. 

Pris 0: 40 

Tryckstift Nr S 181, 
>Fineline> svenskt fab r. 
av pol. svar t bakeli t m. 
förgy ll da beslag och höl
lare. För 0,9 mm stift, 
vilka matas fr am ge nom 
tryckning pO öv re änden, 
dör även reservstift för
varas. En verklig kvali
tetspenna. Längd 12 cm. 

Pris 5: 25 
Reservstift Nr S 218, til l 

>Fineline>, 1 duss. st if t 
HB, 70X0,9 mm. 

Pris 0: 85 

Blyertspenna Nr S 225, 
,Eagle > ett prima engelsk! 
fabrikat, f innes i hörd
hetsgraderna: HB, F, H, 
2H, 3H, 6H och 6B. 

Pris pr st. 0: 48 

. ,.p---.-

Pennhöllare N r S 130, 
utmärkt höllare för korta 
blye r lspennor som med 
denna kunna användas 
till sista cm. Längd 12 cm. 

Pri s 0: 24 

Cirkelpassare Nr S 186, 
av mässing , att sätta pO 
b lyertsp ennan . 

Pr is 0: 65 

Radergummi Nr S 126, 
fö r b lyer ls, sned fasat i 
böda ända rna. Ett förs t
klassig t radergum ., längd 
65 mm. Pris 0: J5 

Radergummi Nr S 168, 
lika föregOende, men m. 
halva gummit fö r b löck
rade ring . Pris O: 35 

Raderkniv Nr E 159. 
Extra pri mo Eskilstuna
fabr. Helo längde n 17 
cm. Pr is pr st . 1: 85 

Pennfodral Nr S 15", 
av krafti gt , mönste rp res
sar skinn med b lixtlOs. 
Storl. 'l2X7 cm. 

Pris 2: 35 

~ ,, ' 
Bokrem Nr S 223 av 

kraftigt rött eller grön 
gummi. Längd 40 cm. 

Pris 1: 10 

iJJ:_:,q(.t=:==~==== 
Skrivmaskinsborsle Nr S 195,. med hörd och styv 

bo rst fö r reng ö ring av typern a. Längd 31 cm. 
Pris 0: 60 

D t AJ 

Skrivmaskinsborsle Nr S 196, med löng och mjuk 
bor st för rengörin g i maskinen. Längd 33 cm. 

Pris 0: 65 

Brevv&gslinjal Nr S 184, är en genialisk kombi
nat ion av tv6 nödvändi ghetsartiklar för skrivbor· 
det. Väg er brev upp till 125 gram och har nuva
rande portosat serna angivna p6 linjalen . Av smi
dig gla sklar plast m. mm-gradering. längd 32 cm. 

Pr is 3: 50 

• Lupp Nr U 1138 m 
infattning av svar t bak 
lit, stor lek 30X 36 
Linsens diam. 23 
Styrka 1½ eller 2. 

Pris 3: 

Lupp Nr U 1139, li 
som föreg6ende men 
styrka 2½, 3 el ler 3½. 

Pris 3: 

Förstoringsglas Nr 
1010, med fattning o 
fodr al av svart bake l 
Diam. 45 

Frimörksp incett 
856, av förn. mössin 
Längd 12 

Brevöppnare Nr S 1 
även bruk bar som linj 
med m6tt grader ing i I 
och cm samt förstorin 
gl as i skafte t . Av för 
lös p lastic, stark 
trev lig . Läng d 18 cm. 

Pris 0: 

Linjal Nr S 133, av 
lerad bok med meta 
skena fr omti ll och mil 
metergrad ering . Längd 
cm. 

Linjal Nr S 131, av 
lerad bok med infö 
meta llskena i bägg e k 
terna . Vitlackerad ! 
ning med mi llimeter 
de ring . Längd 30 cm. 

Pris 1: 
Linjaler, av hörd glas

klar celluloid med fasad 
kant .o. gradering i mm. 
Svenskt fobr. Praktiska 
och h611baro. 

Nr Längd 
E 205. 15 cm. 
E 206. ~O cm 
E 207. 30 cm 
E 244. 40 cm 

Pris 
1: 10 _ Linjal Nr 
1 : 25 foregOende 
1, 60 40 cm. 

men 

2 : 50 

l.:LAS OHLSO & :a 

Räknestickor av märket DIVA , precisi onstil lver
kade av öc!eltrö med graver ade cel luloidsk alor . 
Splitte rfri löpare m. förn. ram. Total längd 295 mm. 

Nr E 269, system Rietz. Pris 38: -
Nr E 270, system Darmstadt . Pris 42: -
Nr E 271, system Rie tz-Elektro . Pris 42: -

Fickräknesticka Nr E 222. >N ORDEN>, en svensk 
räk nesticka med precisi on och kva litet i högsta 
klass. Den är tillverkad av vi t cel luloi d och har 
graverade ska_lor _i tv6 färge r. Skolsystemet är en 
praktisk kombination av systemen Darmstadt och 
Rietz, och ing~ ·1 av en större räknes tickas skalor 
saknas. Längd 15 cm. Ett fod ra l av löder med
följer . 

Pris 15: -
Räknesticka Nr E 273, DI VA , ett fö rstklassigt 

fabrikat, i storlek och utföra nde som föregöende 
men med skolsystem Rietz. Med läde rfodral. 

Pr is 18: 50 

Räknesticka Nr E 272, DIVA, li ka föregöende 
men med specia lskalor typ >Elektro> . Med läder
fodral. 

Pris 21: 75 

Räknesticka N r E 255, >NORDEN, i samma mate
rial och precisionsutfö rande som fö regöende . Ut
rustad med alla nödv ändiga skalo r fö r högre 
matematiska beräknin gar. System Darmstadt . 
Detta är den typ som använd es vi d de flesta 
tekniska läroanstalter. Längd 30 cm. 

Pris 40:-

Kurvmallar, av glo sklart 
bö jligt material. 

Nr E 239, längd 31 cm. 
Pris 3: 25 

Nr E 240, längd 16 cm. 
Pris 2: 25 

C LA S O H L S O N & C: o Ä. - B., i N S J Ö N. 

En . ........ . . .. ... u • • O<h "· · · M~Jl'I bupara nde ilfnfort med panallell• 

1
i::J:~lv~nkelhak.ar, UJu ahlor och 

I/TAPPA/I AT 
1. Alla l~e r I parnllc llofram,y 1te>m«1 

Cl.ro RSrsedda med kulla"' '· 

2. Apparaum levt r"u med ljl dru tbr 

Cö:::~::~~~:,j~11~!!0,;:,,m.:~!ctostn~d 
3, Rithuvud,1 ligger vl l l h•nden :: · 

•rbctar ~ft" &amma prfnclptr tOm 
tn stor ntapp•raL 

4. Vinltelom rllde uo-o•-90o. Automa
li~k. ln11!tllnlng och 14,ning fdr va,

IS.e gm d. Md lan!Jfgen låsa. manue llL 
S, Skalo rna l ro 260 resp. JSO mm 11.np 

~~ d~~~;~; 11~;e:;:-s1: !~~I. etc pu 

Ritapparat Nr E 254 , VECTOR> med parallell
systemet av b l6anläp t st61 och med 8 st. kullager. 
Linja lerna av alu minium. För ritbräd en i fo rmat 
upp till c ,a 90x 65 cm. Pris 58: 50 

Ritapparat Nr E 167. En enke l och b i llig apparat 
för mindr e rit brä den i storlek upp till 60X 50 cm, 
besparar arbetstide n avsevä rt . Den har snobbin
ställning lär var 15,de g rod, samt enkla kullager 
i ledern a. Appara ten är lött att montera och 
passar dir ekt till al lo r itbröden . Den är helt till 
verkad av utsökt t räslag . Monterings - och bruks
anvisning med följer . Pris 21: -

Ritbord av 16 mm bl ocklamell trö, cellulosabe 
handl at. Regle rba rt i oli ka lutning svinklar . Extra 
kraftigt och välgjort bord, som kan rekommen 
dera s. 

Nr E 162. storlek 63X 40 cm. 
Nr E 163. Storl ek 90x 63 cm. 

Pris 12: All 
Pris 21: -

Textschabloner, av cel luloid med 3, 5 eller 7 mm -
hög sti l, ra k e ll er lutande. Satserna bestör av 
schablon er ti ll stora och lilla alfabet et samt siffror. 

Schablon Nr E 195, rak stil. Pris pr sols 4: 90 
Schablon Nr E 196, lutande stil. fris pr sats 4, 90 

OBS I Uppgiv önskad stil storlek. 
Schablonhållare Nr E 197, längd 16 cm. Pris 1, All 
Schablonh&llare Nr E 233, längd 28 cm. Pris 1, 70 
Schablonpenna Nr E 198, för tusch. Finnes för 3, 

5 eller 7 mm stil. Pris 1, 10 
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Ritbestick av extra prima svenskt fabrikat med 
instrum ente n av polerad mässing och med vadde
rade och sommetskläddo etuie r. 

Ritbestick Nr E 236, in
nehåll enligt i l lustration . 
Storl ek 145x 55 mm. 

Pris 13: 25 

Ritbestick Nr E '237 in
nehåll enl igt illustration . 
Storlek 140x70 mm. 

Pri~ 17: -

Ritbestick Nr E 171, med innehåll enligt ovan
stående i l lustra tion, är ett extra gediget och kra f
t igt bestick i pr eci_sion sutfära nde o".. Lin,~ho_lms 
kända svenska fabrik at. A llo delar oro ,arn, ck
lod e och polerade. Passarens längd 15 cm. Etuiet 
är invändigt bek lätt med bl å sammet . Storl. 9X24 
cm. Pris 43: 50 

Insatscirkel Nr E 200, 
med stå lspet s, blye rtsspets 
och drags tift utbytbara . 
Svenskt fabr ikat . Lämplig 
för skolbr uk. Av förnick
lad mässing. Längd 12,5 
cm. 

Pris 4: 65 

~ 

Dragstift Nr E 170, med 
skaft av svart trä och 
ex. tunn sli pod lång spets . 

Pris 5: 50 

Dragstift Nr E '234 för 
skolb ruk . Svart träskaft . 
Längd 14 cm. 

Pris 3: 25 

Grad skiva Nr E 274 av 
mm celluloid. Diam. 10 

cm. 
Pris 0: 75 

Gradskiva Nr E 241, av 
po lysty re n. G raderad 0-
200 nygrade r och med 
cm-sko la. Längd 15 cm. 

Pris 2: 25 
Skalgrodskiva Nr E 8, 

av plå t. Gradering 0-1 80 
grade r. Längd 9 cm. 

Pris 0: 20 

Ritmoll Nr E 165, av 
cel luloid , är en utmärkt 
hjälp vid rit ar beten . Moll 
för drogande av sektio 
ner ing sl injer somt hjälp 
lin jer vid textning m. m. 
Bruksanvisning medfölj er . 
Längd 12 cm. 

Pris 1: 10 ----~ 
Vin klar, av gl oskla r polystyren, med graverad ~~= -'.:'-:-"'-"'~--

måttskola. Längd en avser "': tt: ka lons längd. ~ , 

~

-
~~ Parallellfäring ~ r E 132. 

_______:___ _ Geno m denna parallell -
'----==------"'- föring blir vin ke ll inio len 

Nr 
E 180. 
E 181. 
E 182. 

45-GRADERS. 
Länpd cm 

15 
20 
25 

I 
60-GRADERS. 

Pr i - Nr Längd cm 
2: 10 E 177. 20 
2: 60 E 178. 25 
3: 15 E 179. 30 

Pris 
2: 10 
2: 60 
3: 15 

A~ .:_',,,, 
. . . . 

,-

Gra dskiv or , av hård , glosklor celluloid, 
gr averad grod skol a. Svenskt fabrikat. 

Nr Grader Cm Pris I Nr Grader Cm 
E 69. 45 13 11 75 E 70. YJ 13 
E 210. 45 15 2: 20 E 208. YJ 15 
E 211. 45 18 3: 30 E 209. YJ 18 

med 

P7is 
1: 20 
1: 40 
1: 90 

Grodsk iva Nr E 242, av 
gl oskl or vinyl ite. Preci
sionssko lo 180 grade r m. 
ho lvgrodersstreck fa sad 
kant. Längd 16 cm. 

Pris 2: 90 

obehöv lig, med osviklig 
säke rhet drager ma n pa
ralle ll a streck utan avvi
ke lse. Linialens längd 65 
cm. Atf ä li es av allo er
forderliga delar l är lost
sättn ingen, iämte monte
ringsa nvisningar . 

Pris 5 : 75 

Blåkopierings

papper 

Blåkopieringspapper Nr 
E 84, för kopiering av rit
ningar m. m., giver vita 
li njer på d iupblå botten. 
Tunt, 55 g ram pr kvm. 
Bredd 75 cm. 

Pris pr rulle 3: 80 
Blåkapieringspopper Nr 

E 85, tio ckt, 110 gram pr 
kvm. 

Pris pr rulle 4: 35 

Rännings pär ltusch, g 
ronterot vatt enfas t o 
lä ttflytonde . Finnes i 1-
jonde färger, 1 svart, 
vi r, 3 orange , 4 li usgrö 
5 gu l, 6 mörkgrön, 
koboltblå, 8 ultramar i 
9 schorlokon, 10 carmi 
11 zinnober, 12 pr eussis 
blå , 13 indi go, 14 vio la 
15 bränd sieno, 16 mu 
stensröd, 17 sieno, 
sepiobru n, 19 neutr 
bläck. 

Tusch Nr 
med pe nna i korken o 
c ,a 15 gr tusch i någ 
av ovan stående färg er. 

Pr flaska 0: 
Tusch Nr E 33. Potr 

av tra nsparent plast o 
c ,a 12 gr tusch i någ 
av ovanstående färger. 

Pr tub 0: 
Guldtusch Nr E 

Flaska med c,a 15 
tusch i guldfärg. 

Pris 

Ritpapper 
Ritpapper i ark 

kvalitet . 
g 

Nr Storl. cm 
E 79. 50X65 
E 80. 32X 50 

Pr 10 a 
1: 
0: 

Ritkartong Nr E 81. 
kartong med g lä ttad yt 
lä mplig för tuschteckni n 
Extra fin kvo lite . Form 
25x 32½ cm. 
Pris p r 10 blad 1: 
Pris pr 20 blad 2: 

Ritkartong Nr E 131, 
i li khet med E 81, men 
storle k 16x2 5 cm. 

Pris pr 20 ar k 1: 

mm-papper 
Millimeterpapper Nr 

86, storlek 48xYJ cm. 
Pris pr ark 0: 

Pris pr 10 ark 2: 
Millim eterpapper Nr 

87, storl ek 30x 40 cm. 
Pris pr ·ark 0: 

Pris pr 10 ark 1: 
Ritning sblankett er , 

blad genom skinligt r 
pappe r med tr yck t r 
och text enlig t SMS-sto 
do rd, pärmode i block. 

Nr E 258, form at 
21 x 29 cm. 

Pris 5: 
Nr E 259, format 

42x29 cm. 
Pris 10: 

1.. L A :, U H L S U N & C : o A . · B., I N S J 

Artistolterörg N~ E 283, 
Goya> Reeves vorl dsbe 

;ämdo ~ngelsko fabrikat . 
I tuber med c ,o 50 g . 

RO DA. 
Nr . C 
I. Alizorin karmosi n. 
2. Skorlet Lo.ek. C 
3. Engelskt ro!f. A 
4. Kadmium rad. D 
5 Kormin. D i Cinober (Ver milionl . E 

BRUNA. 
7. Ljusocker . A 
8. Bränd terro. A 
9. Bränd umbro . A 

10. Obränd umbro . A 
11. Von Dyckbrun t. A 

GULA . 
12. Neapelgul, ljus. B 
13. Kodmiumgu l, ljus. D 
14. Kodmiumgu l, medel. D 
15. Kodmiumoro nge . D 

G RON A. 
16. Kromgrän, märk. A 
17. Viridi o ngrö n. C 
18. Olivgrön. C 
19. Smaragdgr ön. C 
20. Gränjord . C 

BL A. 
21. Ultram arin blå. B 
22. Koboltblå. D 
23. Mouve Viole tt . D 

SVA RT. 
24. Elfenbensvor t. A 
A = pris 1: 75. 
B = pris 2: -. 
C = pris 2: 75. 
D = pris 4: -. 
E = pris 5: 50. 

-aurn~ 
Studi eol/" efär ger Nr E 28, 

av bästa obrik ot i t uber. 
Storlek 7½X l ½ cm. Fin
nas i följande färger. 

Nr 

Pris pr tub 0: 48 
V IT A. 

2. Zinkvitt . 
GUL A. 

3. Kromgult, ljus . 
4. Kromgult, ora nge . 
5. Ljusocker. 
6. Terro di Sienno, 

obränd . 
RO DA. 

7. Cinnober-imi t. 
8. Kropplock-i mit. 
9. Engelskt rött. 

BL A. 
13. Koboltblå . 
14. Ultramarin. 
24. Pariserblå . 

BRU NA . 
11. T,:rro di sienno. 
12. Umbro. 
21. Von Dyck brunt. 

GRO N A. 
15. Smaragdgrö nt. 
17. Zinkgrönt, märk. 
18. Zinkgrönt, ljus, 

SVAR TA. 
19. Bensvort. 

Artistpen slar Nr E 229, 
borst, med lock. skaft. 
Storlek 2 4 
Pr st. 0: 47 0: 54 

12 14 16 18 

flata, vulk ., av prima 

10 
0 : 74 

24 

Palett, i avel modell, 
av putsad och olj ad 4 
mm prima bj ör kply woo d. 
Nr E 12, storl. 15,5X2 4 cm. 

Pris 0: 65 
0: 83 0: 95 1: 10 1: 20 

6 
0 : 60 
20 

1: 35 

8 
0: 67 
22 

1: 50 1: 65 Nr E 13, storlek 23x3 1 cm. 

Artistpen slar Nr E 247, runda, vulk. , av prima 
borst med lackerade skaft. 

2 4 6 . 8 10 12 14 16 
0: 47 0: 54 0: 60 0: 67 0: 7-4 0: 83 0: 95 1: 10 

Artistpen slar Nr E 230, fl ata , vulk. , av prim a 
grävling shår, med lock . skaft. 
Storlek 2 4 6 
Pr st. 0: 95 1: 10 1: 25 

12 14 16 18 20 
1: 85 2: 10 2: 35 2: 65 2 : 90 

8 
1: -40 
22 

3: 20 

10 
1: 60 
24 

3 : 60 

Art istpen slar Nr E 231, flat a, vulk ., prima hår-
penslar med lo ck. skaft . 

Storl ek 2 4 6 8 10 
Pr st. 0 : 70 0: 80 0: 90 1: - 1: 15 

12 14 16 18 20 22 24 
1: 35 1: 55 1: 75 1: 95 2: 15 2: 35 2: 60 

Arti stpen slar Nr E 245, flata, vulk ., med lacke rat 
skaft. Extra prima näthår. 

Storlek 2 4 6 8 10 
Pr st. 0 : 90 1: 05 1: 20 1: 35 1: 55 

12 14 16 18 20 22 24 
1: 75 2: - 2: 25 2: 55 2: 80 3: 10 3 : 50 

Art istpenslar Nr E 248, rund a, vu lk ., med lack erat 
skaft. Extra prima näthår. 

2 4 6 8 10 12 14 16 
0: 90 1: 05 1: 20 1: 35 1: 55 1: 75 2: - 2: 25 

Streckp enslor Nr E 228, runda , vulk ., i bleckhy lsor 
med vita trä skolt. Längd c, o 30 cm. 

Storlek 2 4 6 8 10 
Pr st. 0: 28 0: 31 0: 33 0: 36 0: 39 

12 14 16 
0: 42 0:4 8 0:55 

Streckpenslar Nr E 227, flata, vulk ., i bl eckhylso r 
med vita skaft. Längd c ,o 30 cm. 

Storlek 2 4 6 8 10 
Pr st. 0 : 28 0: 31 0: 33 0: 36 0: 39 

12 14 16 18 20 22 24 
0: 42 0: 48 0: 55 0: 62 0: 70 0: 75 0 : 80 

Zinkvilt Nr E 20, i extra 
stor tub, storlek 15x 3 cm. 

Pris pr tub 1: 50 .... 
Palettkniv Nr E 157, med 

handslipad 85 mm klinga. 
Extra prima fabrikat. 

Pris 1: 50 

Mål arkn iv Nr E 158, m. 
hand sli pad 75 mm klinga. 
Extra pr ima svenskt fabri
kat. Skaft av polerat löv 
trä. 

Pris 3 : 95 

Måla rkniv Nr E 253, som 
föregående men med 55 
mm lång klinga. 

Pris 3: 85 

Pris 1: -

Terpentin 
Terpen ti n Nr E 22, i flas

kor innehål lande 25 gram . 
Pr flaska 0 : 40 

Siccotiv Nr E 23. På
sk-;ndo r torkning en av 
ol jefärg. 25 g fi asko . 

Pris 0: 45 
Tavelfern issa i f lasko r 

om 25 g . 
Nr E 24, bl a nk. 
Nr E 30, moll. 

Pris pr flaska 0: 80 
Linolja i ren prima kva

litet i fla skor om 25 g. 
Nr E 279, kokt linoli o, 
Nr E 280. rå linolja . 

Pr fla ska 0: 85 

I 

Pannåer, för ol jemå ln. 
til lverkade av 4 mm hård 
masonit . A nvändes nume
ra a ll mänt av såvä l ama
törer som konstnärer . 

Nr E 161, preparer ade , 
något sugan de, vita. 
Storl. cm. 19x2 3 23x 30 
Pris 0 : 38 0: 43 
30x4 0 40xso 48xYJ 
0:76 1: 33 1: 52 

Nr E 160, opreporerade . 
Storl. cm. 19X23 23x30 
Pris 0: 19 0: 25 
30X40 40x 50 48X YJ 
0: 40 0:66 0.85 

Kilramor Nr E 16, för 
uppspänni ng av duk till 
oljemålning, komp!. med 
kilar. Utan duk. Storlek 
cm. 33X22 41 X27 
Pris 1: - 1: 05 
46X 33 62X 45 85xYJ 
1: 15 1:30 1: 55 

DUK. 
Målarduk Nr E 56, i 

ho:vlin nekvo lit e. 
Bredd 70 cm. 

Pris pr meter 7: 95 
Prov på målord\Jk sän

des på begäran . 
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Målarskrin Nr E 264 för nybörjare. Skrin i stor! . 
26,5X 16X 3,5 cm av unicopop p. Innehåll _: palett, 
11 tuber stud ieo lj efär ger, en stor tub zink vitt, 2 
pen sla r, lino l ja och ter pentin . 

Pris 11: 50 

Akvarellskrin Nr E 278. Ett stort och stiligt skrin 
av Reeves engelska fobr . Lackerat stabilt plåt
skrin med 20 färg er i po rslinskop por, en tub zin k
vi tt , 3 hå rpe nslar och vattenkopp . Storlek 24X 
14X 3,5 cm. Vikt 0,7 kg . 

Pris 16: 50 
Akvarellfärglåda Nr E 277 med Reeves bästa 

konstnör sfärger i enas tåe nde kva li te t , 18 olika 
färg er so mt en pe nsel i lack erad plåtlåda i lit et 
fick fo rmat . Stor l. 12X 4,5X l cm. 

Hårpenslar Nr E 225, 
vulkan isera de runda , ak
vare l lp enslar i bl eck hy l
sor med po lerade trä
skaft. 
Stor! . 1 
Pr st. 0: 38 

4 5 
0: 45 0: 50 

10 
0: 75 

2 3 
0: 40 0: 42 
6 8 

0: 56 0: 64 
12 

0: 85 
Mårdhårspensel Nr E 

246, av hög kvali tet. Lac
kerat skaft. 
Stor! . 1 2 3 
Pr st. 0 : 95 1: 15 1: 30 

4 
1: 55 

AKVARELLPAPPER. 
Akvarellpappe r, special 

papper för akvarellmål 
ning. Format 50x 62 cm. 
Nr E 249, fint. 

Pr ork 0: 75 
Nr E 250, grovt. 

Pr ork 0: 75 
Akvarellpapper, av ex

tra p rima konstnä rskvoli
tet. Format 50x 62 cm. 
Nr E 251, fint . 

Pr ork 1: 75 
Nr E 252, grovt. 

Pr ork 1: 75 
För emballe ringens skull 

är 3 ork akvarel lpapper 
det minsta som expedie
~os. 
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Pris 11:50 

Akvarellblock Nr E 282, 
innehållande 15 or k 
svenskt handgjort akva
rellpapper frå n Riksban
kens Pappersbruk. Grov 
yta . 

Format 
F2, 24x19 cm. 
F3. 27x22 > 
F4, 33x2 4 > 
F5, 35X27 > 
F6, 41 x 33 > 

Pr block 
3:-
3: 80 
4: 95 
6: 25 
8: 60 

AKVARELLFÄRG. 

Akvarellfärger Nr E 41, 
prima fobr ., godo färg 
rika vattenfärger i runda 
3 cm kokor . Följande ku
lörer finnas: Nr 2 kormin, 
8 ljusgrön, 9 vit, 11 se
phio, 12 magenta !violett), 
15 orange , 16 cit rongul , 
, O terro , 22 rosenröd , 23 
röd cinnober, 24 kobolt
bl å, 25 mörk ultramarin, 
27 grön cinnobe r, 28 grön , 
33 umbro och 36 svart . 

Pr koka 0: 15 
Ritkol Nr E 'IJ6. 5 st. 15 

cm långa fr anska ritko l i 
kartong med sond pop per . 

Pris 0: 30 

Pantograf Nr E 136. En stab i l och välgjord opp 
rot av ferni ssad ek och med mässingsbeslog . Bi 
der kunna fö rstoras i 10 ol ika förstoringsgrod 
och upp t i ll 150 cm storlek . Rekommende!os tl 
de koratö rer, skyltmålore, tecknare m. Il. for up 
förstoring av bilder, mönster, kartor, ritn ingo 
monogra m m. m. Bruksanvisning medföljer . 

Pris 6: 

Skissblock. 100 bl od pr i
ma ri tpappe r i sp ir a l
block på styv bott enkar 
to ng . 

Nr 
E 213. 
E 214. 
E 215. 

Storl ek cm. 
14X20 
18x2 4 
22X27 

Pris 
1: 10 

· 1: 40 
2:-

Fixerspruta Nr E 18, av 
förn ickl. meta ll, längd 12 
cm. 

Pris 0: 75 

Fixativ Nr E 19. Fixer
medel för kol- och bly 
ertsteckn ingar . 25 g fiasko. 

Pris 0: 90 

Akvarellkopp Nr E 'IJS 
av tjock bakelit. Dio m. 30 
mm. 

Pris 0: 12 
Palettkopp av förtent 

plå t med fjäderfä ste. 
Diom. 40 mm. 
Nr E 262, dubbel. 

Pris 1: 15 

Plokotfärg Nr E 155, 
en votle nlöslig tem per 
fä rg med enoståen 
täckkroft , star kt konce 
tre rod . Torkar moll . 0 
kon användas i text_pe 
no , pensel eller för 
spruta och fäster på po 
pe r, kartong, papp, t 
och väv. Färgen är 
mörkt till allo reklam- o 
de koro tionsorbete n. T 
be rno c ,o 7 cm långa. 

Finnes i följande färg e 
1 svart, 2 vit, 4 zinnobe 
5 mörkröd, 6 cormin, 
gul, 8 orange , 9 kob ol 
bl å , 10 himmelsblå, 
ultramarin, 13 ljusbrun, 
mörkbrun. 

Pris pr tub 0: 

Pergamentfärg 

Pergamentfärg Nr E 1 
är en transparent tu 
fö rg för målning av lom 
skärmar, modellflygpl 
m. m. Finnes i färge rn 
Röd, gul blå, grön , br 
och svar t. I flaskor o m 
kbcm. 

Pris pr fiasko 0: 

Plosteli n Nr E 185, 
en svensk modellering 
mossa för konstnör e 
skolor, ind ustrier , vete 
skop m. m. Säljes i bio 
om c,o ½ kg. 

Modellerpinne Nr E 1 
Nr E 263, enkel. Längd 15 cm. 

Pris 0: 75 

Färglåda Nr E 194, 
svartlackerad plåt , in 
vitlackerad . Med 12 
lofondförger i olika k 
lörer. Lådans storle k 8 
x20 cm. 

C:o A.-8., 

fär ger för barn och skola 
Sällskapsspel 

Färgkritor N r E 221. Fyr
kantiga f?rgkr itor _av 
högsta k_val,_tet, votl en~k 
to och giftfria. 12 st . olik 
färgade krito r i kartong 
i stor!. 115x55x 12 mm. 

Pr kor t. 0: 58 
f ijrgkritor Nr E 220, som 

föregåend~, m~n med 6 
st. olika forgknto r . 
Pris pr karto ng 0: 35 

fä rgkritor N r E 21~. 
Runda, 9 cm lån ga_ p~,
mo vottenä~to oc~ g1ftfr10 
färgkritor, overk lo_dd o m. 
papper i samma for g som 
kritan. 12 st. olik a_ fä rgade 
kritor i karton g I storlek 

,50x95 x l8 mm. 
Pris 0 : 75 

f ärgkritor Nr E 218, som 
fö regående, men med 6 
ol ika förgkritor. 
Pris pr karto ng 0: 40 

N r E 202, 6 st . 
mycket färg rika 

vensko vottenfö rgskokor, 
uppsotlo på po letl av 
styv kartong. Stor!. 15X 
10 cm. 

Palett N r E 203, som 
föi:e~ående, men med 8 
st. ,örger. Storl. 13X 18 
cm. 

Färglådspensel Nr E 226, 
liten hårpense l med lac
kerat träskaft. Längd 16 

Färglådo Nr E 256, med 
12 o lika akvare llfä rger av 
god kvalitet. Låda n ör 
'OV plast med foc k för 
lvor je färg o . med genom
skin ligt lock med skålar . 
Stor lek 44X96 mm. 

Pris 1: 50 

Färglåda Nr L 738, med 
18 o lik a färger och pen 
sel. Lådan är av lacke 
rad p låt och i storlek 
6,5X l6 cm. 

Pris 1: 45 

Färg låda Nr E 223, i 
storlek och utförande som 
L 738, men med 12 st. 
större kokor akvarellfär g . 

Pris 1: 50 

Mod elle rlåda Nr E 186, 
består av 6 st . ol ikfä r
gade stän ger av modelle 
ring smassa . 
Pris pr ka rtong 0: 60 

Modell er låda Nr E 187, 
med 8 o lik färga de stäng
er av modelle ring smosso. 
Pris pr kartong 0: 95 

Salitörspel Nr L 868, el! 
roande tid sfördriv för en 
,Jler flera perso ner . Spel
regler och 36 st. kulor 
medfö ljer . Spelbrädet är 
av trä i storlek 20X20 cm. 

Pris 2: 65 

Rävspel Nr L 403 av 
svarvad och fernissad 
björk . Med 22 st . pjä ser . 
Roande o. intressan t spel. 
Diom . 20 cm. 

Pris 1: 90 

Stickbygge Nr L 760, är 
e1t roan de och spännon
d.:i sä ll skaps- och tålo
modsspel för 1-4 delta 
gare. I kartong i stor!. 
24X l7 x 2 cm. Pris 0: 75 

MINIATYRCOLf . 

Berkaspelet Nr L 703, är roande och intressant 
fö r allo ål d rar . Hur må nga som helst kon deltaga i 
spelet. Spelre gler med tecknade fö rslog till 10 
oli ka banor . Dessutom ett oa nat antal kombino
tion smöjligh eter, vil ka spelarna sLälvo kunna hop-
ställ a med de till spelet höra nde kombinotions 
b i torno. Spe lets storl. 122x 30 cm. Med spelkö, 
boll, stol par, va ll or och bockar. Spelets princip 
är golf spe l i miniat yr . Vikt c,o 3 kg . Butikspris 
15, - kronor. Slutreoliseros så långt lagr et räcker 
ti 11 endast kronor 4: 65 

Fickfortuna Nr L 401, av 
röd gololit, med fö rnick 
lade kulor och med hela 
översidan täckt av g los
klor ce lluloid . Ett omtyckt 
poöngspel. Storlek 11,5X 
17 cm. 

Pris 2: 35 
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Fältspel Nr U 1069, 
>Sex-i-ett> är ett verkligt 
universalspel , med vilket 
kon spelas schack, dom, 
ökenslaget, kvarn , mota 
Olle i grind och holme. 
Motto av gummiduk , stor
lt!k 22X 22 cm., spelpjäser 
och spe lr eg le r för va ras i 
prakti sk tub med skruv
lock. Bekvämt at t fö ra m. 
sig p6 resor o. d. Ett spe l 
i förn ä mlig t utföra nde t i ll 
lågt pri s. Kr. 2: 45 

Schackspel Nr L 451, 
m. pjäse r a v svar va t 1rä 1 

m. hopfäll ba rt bräd e av 
kra fti g papp. Lev. i kar
tong stor l. 21 X29 cm 
Bräd ets stor lek 27,5x27, 5 
cm. Pris 2: 50 

Schackpjäser Nr L 363, 
av svarvat och skuret tr ä. 
Kungens höjd 65 mm. För
varad e i kort . 
Pris pr hel sat s 2: 20 

Fia-spel Nr L 450, fö r 
2-4 pers. Spelas m. tär
ning somt 16 st. svarv ade 
träpjäs er . Pio n av kraft ig 
papp i storl. 29x 29 cm. 
Med spelregler . 

Pris 0: 76 

Auktionsspel Nr L 455, 
el! sällskapsspel för vux
na. Spännande o. roande. 
Med 44 st. kort , o uktions
klubbo och 5,600 kr . i 
miniatyrsedlar. Spelregler 
medföljer . Förvaras i kar
tong, stor!. 8X 30 cm. 

Pris 4: 85 
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Törningspoker Nr l 8?1, 
är ett mycket popul'?rt 
törning sspel med 5 tor 
ningor synnerlig en el<:
gont utför de ov . benv1t 
pl ost. fö rvoro de I etui , 
8 cm Jöngt. Spelregler 
medföljo . Pris 2: 05 

Tärning Nr L 872. Von
Jig pricktö rn ing ov vit 
plast . Ko ntstorl. 15 mm. 

Pris 0: 25 
Tärning Nr L 873. Tips

tärning av kulört plast . 
Pr is 0: 30 

Tipssnurran , Tur, Nr L 
677, kon använd as till fle 
ra o li ka spel fö r ilero 
deltagare samt för tipp 
ning . Beskri vn. medföljer . 

Pris 0: 28 

, Svenska Snurran, Nr 
L 746, av massiv mässing 
med. törningsmarkering 1-
till 6 somt en löst rote
rande skiva, med texte r , 
>sött, tag, poth o. s. v. 
Hö id 28 mm. Pris 0: 95 

Svarte Petter Nr L 874, 
ett roande och välkänt 
sällskap sspe l för bom. 

Pris pr spel 0: 12 

M 
Loppspel Nr L 759. Ett 

gamma lt välkänt och om
tyckt sällskapsspe l, roan
de för böde yngre och 
ö Idre. Består av en bä
gare av trä somt 20 ba
ke litbr icko r i olika fär
ger , pockat i kartong . 

· Pris 1: 10 
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Puzzlespelet , är ett po 
pulärt och tölomo dsprö
vo nde läggspel som be
stör av sinnrikt utsågad e 
fon erbilor som rött sam
manfogade bildor en vac
kert färglagd bild . För
voro d i kartong . 

Nr L 303, innehåller 50 
st. b itar. Pris 0: 75 

Nr L 304, innehåller 100 
st. bitor. Pris l : 20 

Nr L 305, innehåller 150 
st. bitar . Pris 1: 62 

Bornpuzzle Nr l 301, m. 
c ,o 65 si. bit a r av fiock 
papp . Förvo ro de i på se. 

Pris pr påse 0: 46 
GOR PUZZLE SJÄLV 

Trevlige ba rnbilder i 
vacke rt fl erfä rgstryc k på 
glättat papp er , speciellt 
lä mpliga att klistro upp 
på foner eller masonit o. 
seda n såga sönder med 
löv sög ti ll puzz lespel för 
bom . Varj e sots innehål
ler fyro olika vackra b il
der. 

Puzzlesots Nr l 805. 
Storl . 19X 14,5 cm. Lekan
de barn . P't sats 0: 40 

Puzzlesats Nr L 806. 
Som för egående men 
andra motiv . 

Pr sats 0: 40 
Puzzlesats Nr L 807. 

Storl. 22,5x l6 cm. Vilda 
d jur . Pr sats 0: 55 

Puzzlesats Nr L 808. 
Som föregå ende men 
ondro d jurmotiv . 

Pr sats 0: 55 

Trollblöck Nr U 806. 
Med detta bläck blir 
skriften osynlig om mon 
skriver med ett rent penn 
stift . Skriften framkallas 
över värm e men försvin 
ner då popperet kall nar . 
Fromkollningen kon öter
upprepos hur många 
göng er som helst . 

Pris p r flaska 0: 48 
Trollvatten Nr L 865 • .En 

vätska varmed bilder ur 
dagstidningar oc h ny
tr yckta vecko tidningar 
lött och tydligt kon av
tr yckas pö ett anna t pap
per . 10 cm hög fiasko m. 
br uksanvisning . 

Pris 0: 65 

Metallpus sel Nr L 866, 
en sots med 6 st. o lika 
konstlös av ståltröd , va r
av några synnerligen 
svåra och knepiga . För
pa ckad e i tre v lig fö rvo
ring sosk. 

Pris pr sats 3: 10 

~X 
~p:3 
n~ 
Metallpussel ·Nr L 863. 

Sex olika konstlös av 
stå lt råd, fö rpock . i kar 
tong. 

Pris pr sats 1: 05 

Strutmysteriet Nr L 861. 
Konstnären gör en pap
persstrut och slår i den 
vatte n men ö gonblicket 
efter är vattn et försvun
net och stru ten rives sön
der. Hon gör en ny strut 
och häl ler genast det 
borttro ll ode vatt net ur 
denna . Ett mycket bro 
nummer . Apporot med 
bruksanvisning fö rp . i 
kar ton g . 

Trollkub Nr L 858 av 
moss, ng. Löper pö ett 
snöre och kon med ett 
enkel t handg repp fös att 
stonno på önska t ställe. 
Verkor för den oinvigde 
som rena trolleriet pö 
grund av att det ör omöj 
ligt få ku lon att stan na 
fö r den som ej kon kne
pet . ifruksonvisning med
följer. Pris 1: 50 

CLAS OHLSON & 

Labyrintspelet Nr L 769 
Ett mycket populärt töl 
modsspel dör det gölle 
att rullo 4 smö kulor g 
nom en krönglig irrgån g 
Kroflig glo stöckt karta n 
i storlek 12x l 2 cm me 
spelre gle r på boksidan. 

Pri s 0: 9 

Tålamodsspel Nr L 770 
består av en vacker barn 
bild inom glos och ro 
med 5 små kulor inna n 
för glaset vilka det göl 
ler att plocero i var si 
fördjupning på bilda 
Storlek 10,5X9 cm. 

Pris 0: 7 
Tålamodsspel Nr L 381 

lika föregå ende men 
enklare utförande . Stor 
lek 6X8 cm. 

Myntlrick Nr L 862. E 
mynt, som gärna får mör 
kos, troll as bort. En os 
lägges from på bor d 
och öppnas , där i ligg 
en annan ask och i de 
no en tredje ask. Vari 
osk ör vö I ombunden m 
gummib and. Längst 1 
ligger en li ten hopknute 
påse och i denna d 
borttrol lode myntet. E 
av de mest höpnodsvöc 
konde tr o ll erin ummer so 
finns . Beskriv ning och til 
behör. Pris l: 

RAKBLADTRICK. 
Rokklinga Nr L 617, so 

är helt oslipa d , men ö 
då i utsee nde precis so 
en vanlig rokklingo . 
mest förbi uffonde foki 
tricks kunna utfö ras m 
denna klinga . 
Pr st . 0: 08 Duss. 0: 

Trollerilåda Nr L 761, 
innehåller material och 

1 
beskrivning till_ 4 olika 
till synes '?forklor.l1g_o 
men dock lott utf~ rd_a 
tro lleritricks somt utfor!1g 
beskrivning pö en for
bluffande kortkonst. Kar
tong i storlek 26X l9 cm. 

Pri s 1: 10 

Plånbok Nr L 614," va r
med mon på ett fö rbluf
fonde sött kon troll a över 
en sedel el ler dylikt som 
ligger under bonden från 
den ena sidan t i 11 den 
andra, endos t geno m ett 
enkelt hondgre pF?- Bruks
a nvisning medfolje r . 

Pr is Q: 50 

Hoodine-Kort Nr L 616, 
ed vi lka mon på ett en

elt sött fö rvandla r ötto r 
ill tvåor och tvä rtom. En 
erkligt effektfu ll troll
onst. Pr sa ts 0: 30 

Wizard' s Ring 

Levande or men Nr L 
860. Ringlar sig naturtro
get och skrämmer särski lt 
domer . En rol ig skämtor
t,kel. Pri s 0: 45 

Trollspiral Nr L 675, m. 
en ring som det är tåla
modsprövande om inte 
omöjligt för den o invigde 
att få bort men som ge
nom ett enkelt trick kon 
löstoga s på ett ögonblick. 
Beskrivning medföljer. 

Pris 0: 25 
...... , ',1,l 
l!P;' -·~ .,,., ~ -

Knallinlägg Nr L All, 
för cigoretter. Avger en 
kraftig smäll vid antänd
ningen. Pr pöse om 10 si. 

Pris 0: 25 

Skämtartikel Nr L 615. 
•Miss Chicogo, vars b i Id 
mon för levande pö ett 
mycket roligt sött ge Qom 
att tvö fingrar tjäns tgör 
som ben med finger spet
sorno dolda i medföl
jande >Strumpor>. 

Pris 0: 25 

Klipp-Klapp Nr L 499, 
består av 6 st. skivor av 
trä, sommqnfogod e pö ett 
mycket fi nurligt sött sö 
at t det fok t iskt verkar 
som ett trolleri när bitar 
na ra mlar ner. Mon höl
ler i en av de yttersta 
bitarna och löter de öv
riga hänga fritt, varefter 
man viker ner b iten man 
höller i till den nedanför 
liggande biten varpö den
na ramlar till nästa osv. 

Pris 0: 65 
Päls-apa Nr L 685, ut

förd av silkesmjuk t löng 
hö rigt skin n i sva rt och 
vitt. Hö jd med svans c ,a 
25 cm. Trevl ig leksak el 
ler bilmascot . Pris 1: 95 

\~\11~ ~r-~ ~,:·,$ 
~:$ 

... ·i!f 
-,~~~ -r 

Pälshund Nr L 77A, av 
mjukt vitt kaninskinn med 
mölot ansikte och siden-

* 
band. Längd med svan
sen c ,a 18 cm. 

Pris 2: 35 

~ Klättrande spindel Nr 
"- 891. En jättestor spindel 
med långa fjädrande 
ben. Placeras på fönster
ruta n e ll er vägge n, dö 
den sakta vandror utför. 
Mycket lyckad skömtarti
kel. Längd 6 cm. 

Pri s 0: 80 
Springande spindel Nr 

L 890. Liknar föregöende 
men springer pö golv et 
elle r bordet. 

- Pris l: 15 

Springande råtta Nr L 
889. Som föregöende men 
i utseend e som en liten 
rötta. 

Pris 0: 65 

Färgsnurra Nr L m, av 
trä och masonit, är en 
trevlig snurro som ger 
granna förgeff ekte r. 

Pris 0: 18 -~ ~L__ 

~~ 
Groda Nr L 688. Fjö

dern fastklömm es i det 
under grodan befintliga 
gummi-becket varefter 
grodan placeras pö ett 
bord elle r dyl. Efter en 
stund gör den ett över
raska nde hopp . En rolig 
skämtortik d l. 

Pr st. 0: 18 
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Kasperapa Nr L 856. 
Med handen gömd i apan 
kon man fö den att göra 
roliga och naturtrogna 
rö relser . Kropp av bom
ullstyg. Längd 23 cm. Alla 
bC1rns förtjusning. 

Pr is 2:-
Kasperapa Nr L 857, 

l ika föregöende men av 
prima teddy björnsplysch. 

Pris 3: 65 

~ 
Clown Nr L 702, »Mr 

Trick> ä r en liten trev
lig tygk lädd figur som 
lägges pö mage n med 
armarna framöt enl. bil 
den . Tryck ned huvudet 
och släpp hastigt sO gör 
figuren de mest halsbry
tcnde saltomortaler. 
Längd 12 cm. 

Pris 1: 40 

,Roa-lätt> Nr L SJ.4, är 
en rolig fö rvandlingstav 
la. 12 o lika lustiga figu
rer öra tryckta i flerfärgs 
tryck pö kraftig kartong 
och genom att vrida pO 
tvö skivo r kan man 16 
fra m ej mindre ön 1728 
olika figure r, den ena ro
ligare ö n den andra. 
Storlek 26X26 cm. 
i fodral. Pris O: 95 

Elektriska boxare Nr L 
812, är en nyhet som be
står av tvö boxare i en 
ask av celluloid. När 
mon gnider med handen 
ovanpö asken kommer 
boxar na i l iv lig rörelse 
oGh utkämpa en illusorisk 
match . Storl . 22X13X5 
cm. Pris 2: 65 



Stågubbe Nr L 775. Ro
lig ~:gur av svarvat och 
lackerat trä, med löngt 
pölshör och blytyngd i 
foten. Ställer sig rött upi:: 
hur den ön lägges . Höid 
9 cm. Pris 0: 55 

Jo-Jo Nr L 509, av svar
vat och polerat trä . Diom. 
50 mm. Pris 0: 24 

r~~ 
'9,, D 

Magnethundar Nr L 710. 
Ett por mycket roande 
hundar som kon göra 
möngo tricks . De dansar , 
snurror runt och rusar pö 
varandra . Böde ung och 
gammal blir road av des-
10 smö hundars konster . 

Pris pr par 1: 25 

Visselpipa Nr L 781, 
drillp ipo med starkt ljud , 
helt av tvöförgod plostic . 
Längd 5,5 cm. 

Pris 0: 28 

Kvitterpipo Nr L 882. 
Visselpipa ov plast, som 
fylles med nögro droppar 
vatten och avger ett myc
ket naturtroget fögelkvit
ter. Pris 0: 42 

Trollflöft Nr L 837, om
fattande 8 toner, en ok
tav . Tillverkad av plast . 
Längd 10 cm. 

Pris 1: 10 

J J !~½' /J-::, . 

--- 4-7 
Flöft Nr L 252, av lacke

rad pl6t, med 6 finger 
höl en oktav . Längd 26 
cm. Pris 0: 35 

Leksaksblåsinstrument med god o stämmor vorö 
enkla melodier kon spelas riktigt bro . 

Bleckkornett Nr L 951 av mössingför god metall 
med 10 toner . Längd 31 cm. Pris 5: 10 

Klarinett Nr L 952 av svartlackerat t rä med 8 
toner . Längd 43 cm. Pris 4: 45 

Saxofon Nr L 953 av svartlackerat trä och delar 
av ~örnicklod metall. 8 toner. Längd 38 cm. 

Metallofon Nr L 831, är 
ett välkänt, lättspelat och 
mycket omtyckt instrument 
för barn . Med 14 stäm
mor (2 okta ver ) somt 2 st. 
klubbor i kartong i stor
lek 38X 12X 3 cm. 

Pris 1: 95 

Dragspel Nr L 942. Ett 
vackert dekorerat litet 
spel för barn . Höid 17 
cm. 4 dubbla toner . 

Pris 3: 15 

Träpipa Nr L 9~ av 
lackerat trä . När mon 
blöser i pip an ljuder en 
ton och vö derkvo rnsving
orno snurra runt . Län gd 
13 cm. Pris 1: 20 

Pris 4: 75 

Symaskin Nr L 939 pö 
vilken en flicka själv kon 
sy kläderna öt dockan . 
Bruksanvisning medfölj er . 
Tillve rkad av giut en me
ta 11 frostlackerad och 
visso delar förnickla .de . 
Storl ek 19X 10X 17 cm. 

Pris 23: 75 

Dockspis Nr L 747. Myc 
ket tre v lig och natu rtr o
gen spis av lackerad plöt. 
Ugnsluckon kon öppnas 
och kontak terna vrida s 
med knäp p för vorie 
läg e. Med spisen fö l ier 
kastrull oc h pa nna . Storl. 
14X 12X 13 cm. Pris 4: 35 

Vävstol Nr L 635, är en fullt komplett vävstol 
med vilken mon kon väva slipsar, halsdukar , ryo, 
börd er, bond m. m. Den är uppmonterad med varp 
somt medfölier tre färger garn . Storl . 45X 27X 37 
cm. Mycket trevlig nyttig och lärorik för flickor. 

Pris 7: 95 

CLAS 0 

i 
tl 
Speldosa Nr L 941 av 

la cke rat trä . Spelar en 
me lodi med 6 tone r . 
Höid 16 cm. Pris 1: 35 

Sparbössa Nr L 830, är 
en trevlig nyhet som blir 
allo barns förtiusning . 
Pö fr a msidan finns bakom 
glos , plats för ett foto
gr a fi av t . ex . sparbös
sans ägare. St9rlek 6X 
7,5x 8 cm. Lacke rad. 

Pri s 1: 30 

Fiskdamm Nr L 689, be· 
stör av en hopfä ll bar 
fiskdamm av papp, ett 
metsp~ med mogne! och 
ett antal fi skar o . and ra 
föremöl i natur liga fä r
ger med iörn rin g sö a tt 
de kunna metas upp med 
magne ten. Fiska rna ho 
ol ika po än g och tä vling s
regler för en spännand e 
poängtäv ling medf ö li e r. I 
eleg ant kartong , storle k 
22x30 cm. Pri s 1 : 95 

Gju tna fi gurer med fo t, 
höid c a 5 cm, lackerad e 
i fl era färge r. Dela rna 
öra uppfö stode pö kor ta 
och förvaras i kartong, 
sto r lek 25x 14 cm. 

Pri s pr sats 1: 6 

Negrer Nr L 713. 

Käkssats Nr L 716, fä 
docksköp. 

_f, 
~ \/! Yr" 

Ballonger Nr L 875, i 
oli ka färge r av mycket 
starkt gu mmi. Kunna gos
fvllos e lle r uppblös.:is till 
c ,o 25 cm diameter . 

Pr st. 0: 30 

Gummiboll Nr L 7'29, av 
extra pr i mo tjockt rött 
gummi. Studsar bro. 
Diom. 95 mm. Pris 1: 50 

Boll Nr L 768, stork, 
lö tt oc h mycke t höllbor, 
tillv erk. av kulört plast . 
Diom . 65 mm. Pris 0: 85 

Stenku lor Nr L 711, van 
liga spe lku lor 18 mm i 
ctiom . G laserade. Såljos i 
pöser o m 50 st. kulor i 
oli ka färge r . 

Pri s pr påse 0: 38 

Konduktörsväska Nr L 
456, av ko nstlöderpopp, 
storl. 14X 15 cm., försedd 
med ax elre m. Väskan in
nehöller 3 bilie ttblock, 1 
visselpi pa och höltöng . 

Pris 0: 95 

Barntelefon Nr L 41, m. 
vi lken samtal klart och 
tydligt kunna höras pö 
över hundra meters ov
stönd . Bestör av tvö tele
fon doso r av plöt . 8 me
ter led ningssnöre somt 
monter ingso nvi sningor. 

Pris 0: 85 

,Pimpelankan> Nr L 848, 
är en mycket trevlig 16· 
gel, som är i stör.dig 
rörelse - pimplar och 
dricker vatten ur ett glos 
böde dog och natt . In
tr essant och roande arti 
kel för böde barn och 
vuxna . Höid 20 cm. 

Pris -4: 75 

Il 
Himlastegen Nr L 473 

med figu rerna Agust och 
Lotto, som siölvo klättra 
nerför stegen, steg för 
steg. Det är ett rol igt 
spel att tippa vem som 
kommer för st ner . Stegen 
är av meta 11 och 68 cm 
hög . 

Pris -1: 40 

00 

Balanskonstnär Nr L 846, 
helt av metall i mycket 
gediget utförande . Balan 
serar och roterar i ota 
liga förbluffande · ställ
ningar pö en stön g 24 cm 
hög . Innefattar äve n ett 
ringkostningsspel med 4 
ringar . 

Pris 3: 75 

Armbandsur Nr L 959 
av gul metall oc h bond 
av plast . Vridbara visare . 
Diom. 23 mm. 

Pris 1: 25 

Barnklocka Nr L 876, i 
trevligt utförande av plas t 
med resörbond. 

Pris 0: 65 
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Kulspel Nr L 8'29, är ett 
stati v med t ipporm och 
12 stenkulor vilka auto 
matiskt tippas ned en i 
sönder . Utförd av lacke
rat trä, i storlek c ,o 22X 
22 cm. Pris 1 : 85 

Konstcyklist Nr L 881. 
Cyklar from och tillbaka 
pö etf snöre ba lanser an
de pö ett hju l. Skojig lek
sak. Figuren är 9 cm hög . 

Pris 3: 45 

Dykare Nr L 880. En 
leksak som intressera r bö 
de smö och stora. Figu
re, d yker upp och ner i 
en fi asko pö kommando 
utifrön . Komplett dy kare 
med ti I lbehör o. beskri v
ning i kartong uta n fiasko . 

Pris 3: 60 
(r,)\ 

~ v 
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Bubbelvätsko Nr L 735, 
en nyhet som roar allo 
öldror. Söpbubblor som 
blösos med denna vätska 
bli förvönonde förgskim
ronde, stora o. h6IIboro . 
Sörski It roande ute i 
blöst . I burkor om 1/8 
liter, som räcker mycket 
länge . Pris 0: 95 

Periskop Nr L 636. En 
mycket omtyckt leksak , 
som gör det möjligt att 
t itta över plank , runt om 
hörn, eller att osynlig 
spana frön ett gömställe . 
Längd 47 cm. 

Pr is 2: 45 

, 
Vottenpistor Nr L n8, ör 

en ofarlig skömtort ikt,I. , 
Den laddas geno m att 
mynningen hölles under ' 
voti en och avtryckare n 
tryckes in oc h föres from
Öl igen. Vid ovtryckning 
sprut or seda n en fi n vot
tenströ le JJt. Av lacker ad 
plöt, längd 11,5 cm. 

Pr is 1: 25 

Pistol Nr L 839, av lac
kerad plöt. Laddas ge · 
nom a tt mynninge n, stic 
kes in i en rö potatis och 
genom en vickning pö 
p istole n blir en prop p 
kvar i pip an. Denna of or· 
li ga proiekti l utskju tes se· 
don med en smäll vid 
tryck pö avtr yckare n. 

Pris 1: 25 ' 

Pistol Nr L 708, av 
svartlackerad plöt . Längd 
17 cm. Atfölies av gum
mipil, allt uppfö stot pö 
skottavla av papp . 1 

Pris 1: 20 
1 

51 



Pilpistol Nr l 779, av 
trä, med bliga av grov 
pionotrlld. 4 träpilar med 
kulspets medfölio. Längd 
25 cm, packad I kartong. 

Pris 1: 25 

Skjutbana Nr L 706, är 
i storl. 20X30X20 cm. o. 
av styv papp med trev-
1 i gt flerfärgstryck. Med
föl jonde tre mO lfigurer 
fällas boklit vid fullträff 
med pistolen som jämte 
2 kulor medföljer. 

Pris pr sats 1: 35 

Pistol Nr L 787. ><...ow-
' boy-pistolen>, är en väl

gjord och hOllbor mOl
skjutningspistol, helt av 
konstmossa. Gummiband 
användas som projektiler 
varför den är fullkomligt 
ofarlig för bOde fönster 
och människor . Längd c ,o 
17 cm. Pris 2: 95 

~~ 
===0 

Luftpropeller Nr L 264, 
stiger som en helikopter 
högt upp i luften. Stort
skruvens längd 18 cm. 
Propellerdiom. 10 cm. 

Pris 0: 22 
Reservpropeller Nr L 

752, till ovonstOende. 
Pris 0: 14 

Evighelspump Nr L 788, 
trevlig leksak, helt utförd 
o•t gjuten metall och lac
kerad . Höjd c ,o 10 cm. 
I kartong med bruksan 
visning. Pris 3: 75 

58 

Bildtryckeri Nr l 9'J1 bestllr av 10 stämplar med 
djurbilder somt färgdyno. Trevliga bilder för barn 
att färglägga. Förvaras i kartong i storl. 23X 13x 
2,5 cm. Pris 3: -

Bildtryckerl Nr l 938. Som föregllende men med 
blomsterbilder. Pris 3: -

Bokstavstryckeri Nr L 
936 med en stämpel för 

Bildtryckeri Nr L 717, varje bokstav i förvo
bestOr av 6 olika stämp- rinoskortong. 14 mm höga 
lor med roliga figurer bokstäver. Ett trevligt 
somt e,i färgdyno . Figu- komplement till ABC-ba 
rerna äro 4-8 cm höga. ken. 
Allt förvarat i en färg- Pris 2: 65 
glad kartong . Pris 3: 50 

Bildtryckeri Nr l 718, 
innehåller förutom 6 st. 
bildstämplor lika föregå
ende även tryckeri med 
110 typer, typhållare, 
pincett o. förgdyno. LO
dons storlek 23X 30 cm. 

Pris 5: 25 

Tryckeri Nr L 644, inne
hOllonde c,o 120 st. 5 mm 
höga gummityper med 
stora och lilla alfabetet 
somt siffror och skiljetec
ken. Typhållare, pincett 
och färgdyno medföljer . 
Kartong i storlek 11.Sx 
16,5 cm. Pris 2: -

Hektogrof Nr L 970 för 
barn och skolungdom att 
trycka skoltidningen, pro
gram, bilder m. m. i upp 
ti 11 tre färger pO en 
gOng. För handskrift och 
teckning. Av ett original 
kon togas 70--00 godo 
avtryck . Tryckyto 13X22 
cm. Komplett uppsättning 
bestOende av hektogrof
mosso, ;3 Il. bläck, penna 
och svamp i trevlig kar
tong. 

~ . , Pris 8:50 

Tryckeri Nr L 645, inne- ,. 
hOllonde c ,o 210 st. gum-
mityper och dubbel typ-
hOllore, i övrigt som före-
gOende. Kartong i storlek 
16X 23 cm. Pris 3: -

Tryckeri Nr L 6"6, inne
hOllonde c ,o 310 st. gum
mityper och 3-dubbel typ
hOl lore i övrigt som före
gOende. Ett stort och 
präktigt tryckeri. 

Pris 4:-

Telegrof Nr L 723, be
stör av en telegrafnyckel 
monterad pO basplotta 
tillsammans med botter i
hOllore o. noteringsblock , 
hörtelefon med summer 
trOd och schema över 
morsetecknen. En mycket 
intressant och nyttig sak 
för po,·kor som vill läro 
sig te egrofi. Med tvO 
apparater kon förbindel 
se ti 11 bOde nytto och 
nöje hOllos mellan tvO 
platser. 

Pris 6: 95 

Hembio Nr L 944. Bild
projektor för ogenom
skinliga bilder, vykort, 
tidningsurklipp, skämtse
rier, foton m. m. Ger en 
förstorad och tydlig bild. 
Apparaten ör av frost
lackerad plOt i storlek 
21x 18X 14 cm. Vanlig be
lysningslompo, 100 W 
matt, använde s. Med 
sladd och stickpropp men 
utan lampa. Pris 16: 50 

Bygglåda ,Teknoseb m. 
skruvar, muttrar, brickor, 
oxlar m. m. med vars 
hjälp mon kon ihopmon 
tero bilor , fl ygmaskiner, 
kronor , väderkvarn m. m. 
m. m. Byggnodsförkloring
o, medföljer. LOdons stor
lek 12X 18 cm. 

Nr L 586, nr 1. 
Nr l 587, nr 2. 
Nr l 600, nr 3. 

Pris pr sats 1: 15 
Bygglådorna ,Teknoseb 

nr 5, 6, 7 och 8 inneh. 
nya delar som ytterligare 
utökar byggnadsmöjlighe
terna i synnerhet av rör
liga modeller . 

Nr L 601, >Teknosel> nr 5. 
Pris pr sats 3: 50 

Nr L 783, >Teknosel> nr 6. 
Pris pr sats 7: -

Nr L 784, >Teknosel> nr 7. 
Pris pr sats 8: 50 

Nr L 602, >Teknasel> nr 
8. Denna sats innehOller 
även en komplett elektr. 
motor som kan droga 
modellerna . Lödans stor
lek 37X27X4 cm. 

Pris pr sats 13: 95 
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Fjädermotor Nr L 730, 
att montera pO träl ekso

. ker m. m. Ar lätt att fost
sätto. Ett kraf t igt och ge-

' d iget verk som med 
snäckdrev driver hjul
axeln. Axellängd 10 cm. 
4 st. hjul med gummi
ring a r, 5 cm diameter 
medföljer . Pris 1: 95 

Flygplan Nr L 811, vä I
gjor t svenskt plan, helt av 
alu minium, med urverk, 
vinga rna hopfällbara . 
Storl ek 18X 23 cm. 

Pris 2: 95 

Båt Nr L 943, den reak
t ionsd riv na racerböt en. 
Drive s med meta-tabl ett , 
steari nljus e. dy l. o. gör 
med god fort med ett 
trevli gt töff-töff-ljud . Den 
är av hördlackerad plåt 
i tvö färger . Ställbart ro
der. SOiens längd 14 cm. 

Pris 1: 70 

Racerbåt Nr l 886, är 
mycket e legant med mo
dernaste linjer. Vattentäta 
skott, olltsO osänkbar . 
Rodre t vrides med ratten 
i föra rrummet. Reaktions
dri ft som avans! . bOt. 
Längd 18 bredd 8 cm. 

Pris 4: 75 

Vatte npump Nr l 782, 
av lackerad plOt. Vattnet 
pöl ~ I les i bassängen och 
när mon pumpar rinner 
det frå n pumpen Oter ned 
i bassängen . Pumpen kon 
droga s för hand eller m. 
en lit en motor. Höjd 13 
cm. Pris 4: 45 

C AS 

lastbil Nr L 967 av lackerad plOt med kraftigt 
fjäderverk , styranordning och tippflok . Längd 14 
cm. Utan släpvagn. Pris 3: 50 

lastbil Nr L 968. lika som föregöende men utan 
verk . Pris 1 : 80 

Släpvagn Nr L 969 med tippflok och med kopp
ling som passar till lastbilarna Nr L 967 och 968. 
Längd 8 cm. Pris 0: 85 

Tankbil Nr L 726, med 
fyllbar tank, försedd med 
proppar för i- och av
tappning . Längd 11,5 cm. 

Lastbil Nr l 725, med 
tippflak . Längd 11 cm. 

Brandbil Nr l 717, med 
slangrulle och tvödelad 
stege. Längd 11 cm. 

Pris pr st. 1: 35 

Bil Nr l 932 med gum
mimotor, som drages upp 
med vev, och kugghjuls
växel som pö en riktig 
pi I. Ingen fjäder som gör 
sänder . Gummimotorn är 
mycket lätt att laga vid 
behov. Längd 14 cm. Med 
gummiringar . Pris 3: 50 

Racerbil Nr l 883, i 
kraftigt utförande av gju
ten metall. Lackerad och 
försedd med gummidäck. 
Längd 11 cm. Pris 1 : 35 

Bil Nr L 867 av plast 
med chassi av plOt . Ställ 
bara framhjul. Mycket 
kraftigt urverk . Längd 16 
cm. Pris 4: 25 

Jeep Nr L 838, helt av 
plast i tvO färger. Höll
bort utförande. Länqd 10 
cm. Pris 0: 85 

Utombordsmotor Nr L 
869 av pressgjuten lätt 
metall med inbyggt kraf
tigt f/'äderverk, som ger 
god art även Ot större 
mode I lbOtar . Styrning 
sker medelst ledbart föste 
som pO en stor motor . 
Längd 95 mm. Vikt 200 
gram. Pris 13: 80 

El-motor Nr L 551, är en intressant leksaks- och 
experimentmotor som säljes till extra lögt pris i 
förhOllande till utförandet. Den är utrustad med 
räkneverk som registrerar varvtalet frön 0-9999, 
och försedd med extra kraftiga permanentmagne
ter. Strömförbrukningen är liten och 1-2 ficklamps
batterier användes. Monteringsplattans storlek 15X 
16 cm. Motorns höjd 14 cm. och vikt c ,o 1,6 kg. 

Pris 7: 60 

Motorbyggsats Nr L 742, 
för montering av en liten 
elekt risk motor som dri
ves med ett vanligt fick
lamp sbatteri o . kan göra 
upp ti Il 5000 varv pr mi
nut. Byggsatsen innehOl
ler c ,o 20 delar och er
forderlig tröd jämte rit
ning o. arbetsbeskrivning . 
Storlek 67X 80 (11m. 

Pris pr sats 1: -

EL-motor Nr L 705, dri
ves med c ,o 4 V. , till ex. 
ficklampsbatt er i . Storlek 
c ,o 6x 6x 4 cm. 

Pris 1: 65 

EL-motor Nr L 721, för 
batteridrift 4-8 V. En 
välgjord och kraftig mo
tor med högt varvtal. Per
monentmagnelens läge 
justerbart för trimning . 
Bottenplattans storlek 80 
xss mm. Pris 3: 85 

Elektr. motor Nr l 58, 
för montering i bOt. 
Kraftig motor som gör 
sOväl fram som back. 
Gör m. vanl. ficklamps
batteri. Längd c ,a 7½ cm, 
bredd 5½ cm. 

Pris 4: 25 

Motor Nr L 832. Höjd 
36 mm, br edd 22 mm, 
längd 20 mm, längd med 
oxel 50 mm. Kan köras 
pö sOväl lik- som växel
ström med 6--12 volts 
spänning. Pris 5: 40 
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Ångmaskin Nr l 720, är 

försedd med patenterad 
anordning för hastighets
reglering, fram , back o . 
stopp med' samma spak . 
Ångpannan är för sedd m. 
6ngdom o . säkerhetsven
ti l. Ångma skinens g6ngtid 
med en p6fylln ing c ,a 30 
minuter. Medfö lja nde t i ll 
behör : Spr itlampa , t ratt 

-och skruvnycke l. Höjd 14 
cm, plattan s storl ek 13X 8 
cm. Säker gå ng ga rante 
ras . En gedige n svensk 
kval itetsprad ukt . 

Pris 11: 50 

Hammare Nr l 724, av 
lac kerad pl åt i tv6 fär
ger . Platt ans stor lek lOX 
5 cm. Trev lig leksak sam 
kan dr ivas av en liten 
motor e ll er 6n gma skin. 

Pris 0: 95 

Ångmaskin Nr l 828. En siar och stabil maskin 
med panna och gjuten fast cyl inder , med sl id samt 
sökerhetsventil . Monterad p6 lackerad pla tta i 
stor!. 20X 21 cm. Med tvålågig spritlampa . 

Pris 14: 95 

Ångmaskin Nr l 809 ör mycket gediget och o m
sorgsf ullt utfö rd i kak i llgj uten metall eger ing . Den 
stående 6ng pannan av st6 Irö r, har plan sli pa d bot 
ten och är avsedd att ställas på en spis eller el
kokpla tta varför allt besvär med e ldfarl iga spr it
lampor o . dy l. bortfaller . Pannan fyll es geno m 
sökerh elsventi len. Höjd 14,5 cm. En verk lig t håll
bar och ofarlig leksak. Pris 17: 95 

Byggsats Nr l 810, till ovan st. 6ngm askin består 
av en komplett material sats jäm te arb etsritn ing . 
Gj utgodset är obea rb etat och kräve r mo skinbe a r- · 
betning . Pr sats 8: 50 

Ånglokomobil Nr L 870 
är en mycke t intr essant 
leksak för pojkar i alla 
åldrar. Försedd med ma
skiner i av samma fabr ikat 
sam vå r ångmaski n L 720. 
Ställb ara fr amhjul f . kör 
ning ra kt fram e ller i cir 
ke l , hasl i_P.hetsregle ri ng ; 
går såvä l ,ram som back. 
Med en fylln ing av spri t 
och vatt en går den oa v
br utet i ca 45 minuter . 
Stab il o . vä lg jord . Bruks
anvisning medf öl jer. 

Pris 17: 25 

Ångmaskin Nr L 892. 

Ver ktygsmaski ner , synnerl igen väl och gediget 
utfö rd a med kra ftiga gjutna stat iv och rörliga 
dela r av mässing. Med linskivar för mata rdri ft . 
Trev li ga intressanta leksaker för a ll a mekan iskt 

Ångturbin 
Ångturbin Nr L 95-4 med 

en 14 cm hög å ngpanna 
med säkerhetsventi l, att 
sättas på spis e fler kok
p latta, samt ångl edn ing 
t ill sjä lva turb ine n. Den 
kan gö ra upp ti Il 20.000 
var v/mi n. och är kraft igt 
nerv äxlo d genom ett 
snäckdr ev till en remski
va. Justerbara lager . En 
preci sionslek sak ti ll låg t 
pris. 

Ångp anna och cy lin de r 
av mässing. Socke l och 
skorsten förnicklade . 
Hö jd 13 cm. En lit en t rev 
l ig ång maskin t i ll b i ll igt 
pris . Pris 5: 95 

int resserade po jka r. 

Slipmaskin Nr L 793, m. 
tvö smä rgelskivo r i clio
meter 3 cm. Hö-i.d 4,5 cm. 

Pris 1: 55 
Cirkelsåg Nr L 859, med 

bord et i stor!. 6x 4,5 cm. 
Pris 2: 35 

Transmission Nr L 789, 
12 cm lång axe l med 6 st. 
linskivor . Pris 1: 85 

Excenterpress Nr L 790, 
m. hå lpr ess. Höjd 7,5 cm. 

Pris 2: 75 
Svarv Nr l 791, med 

rörlig dubbdocka a . ställ
ba r dubb . Längd 12 cm. 

Pris 2: 75 
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Borrmaskin Nr l 792, 
med chuck fö r upp till :;; 
mm bor r. En spi ralbo rr 
medfölje r. Höjd 5,5 cm. 

-Pris 1: 55 

Excenterpress Nr l 884, 
höjd 9 cm. Pris 2: 20 

Hammare Nr L 885, i 
stor!. 5X7 ,5X 4 cm. 

Pris 1: 90 

Pris 8: 75 

Borstbrygga Nr L 560, Lagerbock Nr L 563. 
med lagerbock . Ställb a r . Hö jd 17 mm. 
Lagerbockens höjd 17 mm. Pris 0: 15 

Pris 0: 55 
Ankare Nr L 561. Dia - Remskiva Nr l -56,C. 

meter 30 mm. Diam. 8 mm. 
Pris 0: 30 Pris 0: 10 

Kollektor Nr l 562, av Axel Nr l 565_ längd 
mässing , 3-delad . Dia me- 52 mm. 
ter 8 mm. Pris 0: 30 Pris 0: 15 

CLAS : a A. - 8., I N S 0 

Modellmotor Nr L 851. 
En precisions motor av 
Siemens fa br. med ena
stående stor dr ag kra ft i 
för hå ll 6nde t i ll sto rl eke n. 
Stumtätt kap sla d i lätt
meto llhölj e och försed d 
med dubbla kullager. 9-
pol ig rotor , sta rta r osvik
lig t i va rj e läg e. Va rvtal 
1200 p r min. Gå r fram 
elle r back genom om• 
kastni ng av strömrik tn ing
en. För l ikströ m 4- 24 V. 
Låg strö mför brukning , c ,o 
4,5 watt . Dia m. 32 mm, 
tota l längd uto m axe ln 
50 mm, axe ld ia m. 3 mm, 
fri axelä nde 7 mm. Pas
sar utmärk t för inbygg 
nad i modeflak etc. Kan 
äve n användas som gen e
rator . Ett ve rklig t fynd 
för mode ll byag a ren. 

Pris 19: 50 

Transmission Nr L 894. 
Elegant fr ostlac kerad soc
kel i stor lek 100X 70 mm. 
Stora hjulets d io m. 55 
mm. 

Pris 2: 30 

Bords/läkt Nr l 895. 
Gju ten i lö ttmeta ll , höj d 
1()() mm. Frost lackerad , 
linski vo av mässing. 

Pris 2: 65 

Magnet Nr L 447, lyf
ter upp t i Il I ki lo . A n
vänd bar ti Il många nyt
tig a ända mö l oc h experi 
ment. längd c ,a 7-10 
cm. Vikt c ,a 250 gr . 

Pris pr st. 0: 70 

C .J 

Tågsals Nr l 896 beståend e av ett el - lok och 
två vagna r, godsva gn och tankvogn, samt 10 ske
nor t i ll en oval bana , 265 cm lå ng . loket har per
monentmognet motor som med snäckdr ev dr ive r 
hjulaxe ln. Drifts pännin g 4--8 vo lt l ikst röm. För bat 
teri drif t (batte ri U 720 e l ler U 880, sid . 681 ell er 
d rif t med transformator med likri ktare . St römmen 
tillfäres geno m slä pkonta kt mat mitt skena n. lo ket 
kä r fra m elle r back genom omkastning av pol erna 
vid ba tteri et. Hela tå gets längd 52 cm. Satsen 
lever era s i kraft ig förva ringska rtong . läm p ligt 
bat teri fö r t6 gsatsen är vår t e lstängs elba tte ri U 720. 

Pris 55:-
Lok Nr l 897, samma som i avan s!. tögsat s, 

läng d 18 cm. Pris 35: -
Godsvagn Nr L 899, l i ka den i tågsa tsen, med 

lösa lämmar och stol par . lä ngd 16 cm. 
Pris 8: 50 

Tankvagn Nr L 898, lika som i t6g satsen, längd 
16 cm. Tankdi am. 4,5 cm. Pris 8: 50 

Godsfinka Nr l 900, m. 
skjutdörr . längd 17 cm, 
höjd 9 cm. 

Pris 8: 50 

Vagn Nr l 903, 4-axlad, 
ledad dubbel va gn med 
last. 

Pris 13: 50 

- Vagn Nr l 904, lastvagn 
Godsvagn Nr l 902 med av enklar e typ . l ä ngd 12 

vi rkeslast . läng d 16 cm. cm. 
Pris 3:-Pris 6: 50 

~ God•~•• H, L ,01, < 
ax lad , med stolpar och 

~ lämmar lösa . längd 24 
cm. 

Pris 11: 50 
Lösa detaljer, samma som fin ns på hör upp

tag na lok och vag nar , tillhandahöllos för dem 
som sjä lva vi ll bygg a sitt tåg . 

L91.2. u,a-L913 

Hjulpar Nr l 912 för 
vagnar, hjul di am. 25 mm. 
Med axel och lagerbock . 

Pris 0: 70 
Hjulpar Nr l 918 för 

lok . hjuldiam. 35 mm. 
Pressg jutna ekerhjul av 
vit meta ll och axel av 3 
mm si lve rstå l med pö satt 

-~ . 
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Snäckdrev fö r el-l ok, ut
väx ling 1 :25. Bestå r av 
sk_ruvhjul oc h snäckhjul. 

Skruvhjul Nr l 916, 
diam . 9 mm, längd 12 mm. 

Pris 0: 70 
Snäckhjul Nr 

diam . 13 mm. 
l 917, 

Pris 0: 65 
snäckhjul . Pris l : 95 Koppel Nr L 9U, längd 

5 cm. 
Mag net Nr l 596, stor-

lek 170X 25X 50 mm, med Hjulpar Nr L 913, som 
5 cm luftgap . Yikt 700 fö regående men utan Buffert Nr L 915, i sats 

Pris 0: 28 

gram. snäckhjul. om 4 st. 
Pris 0: 95 Pris 1: 30 Pris 0: 32 

Skenar, växlar m_ m. 
passande tåg och vagnar 
med spårvidd O (32 mmJ, 
t i llv er kade av vitplå t. 

Skenor, oisolerade , för 
urverks tåg. 

längd Radie Pr 
Nr cm cm st. 

L 818, rak 26 O, 75 
L 819, rak 13 0: 60 
L 820, bö jd 26 33 0 : 90 
L 821, böjd 13 33 0: 75 
L 910, böj d 33 64 1: 10 

Skenor, med isolerad 
mittskena, tör e l- lo k. 

län gd Radie Pr 
N r cm cm st. 

L 822, ra k 26 0: 90 
L 823, rak 13 0: 75 
L 82-4, bö jd 26 33 1: 05 
L 825, bö jd 13 33 0: 90 
L 911, bö jd 33 64 1: 30 

Växel Nr L 826, höger . 
Pris 6: 20 

Växel Nr L 827, vänster . 
Pris 6: 20 

Växel för el -skenor . 
Nr L 905, höger . 
Nr L 906, vänster . 

Pris 10: 65 

Korsning Nr L 908, för 
oi so lera de skenor . längd 
30 cm. 

Pris 5:J5 
Korsning Nr L 909, med 

isolerad mitt skena. 
Pris 7: 90 
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lultpistol Nr U 1160, 
,z en i 1>. Tillverkad av 
svenskt kvalitetsst ål med 
slötbarrad massiv stålpi
pa. Ställb ar t spetskarn o. 
tryckpunktsavtryck. Ele
gan t utformad kolv av 
polerad va lnöt . Alla me
talldelar blåanlöpta . Kal. 
4½ mm. längd 28 cm. 
Vikt 720 gram. 

Pris 37: -

lultgevärspilar Nr U 
275, ka liber 4,5 mm. 

Pris pr duss. 0: 65 
luftgevär spilor Nr U 

892, kaliber 6,3 mm. 
Pris pr duss. 1: -

Spetskulor Nr U 991, 
>Diabol o,, lär luftgevär, 
kal. 4,5 mm. I plåtaskar 
om 100 st. 

Pr ask 0: 62 

Skyddsglasögan Nr U 
937. Utformade så att de 
sluta tätt kring ögonen 
och ör o därför lämpl ig a 
som ögonskydd mot blåst, 
damm a . dyl. Oumbär
liga vid da mmande ar 
beten och cykelåkning 
m. m. Ti l lverkade av ce l
lulo id, med ställbar gum
mire sår och tr yckk napp 

62 

Pris pr st. 0: 35 
Pris ·pr 6 st. 1: 85 

Browning Nr U 1013. 
Start- och skrömskotts
bro wning fö r knallkork . 
Den är t i ll v. av pressgju
ten metall och i mycket 
stab i It och gediget utfö
ra nde . Vikt 190 gr . Lä ngd 
105 mm. Pris 3: 65 

Knollkorkpistol Nr L 888, 
av svart lack era d kraft ig 
plåt . Längd 10,5 cm. 

Pris 1: 85 

Knallkork Nr L 53, pas
sande vanliga knallkork 
pistoler. I askar om 50 st. 

Pris pr ask 1: 25 

Automatp istol Nr L 928, 
>Brawnie Gu n, . Arb etar 
med kompr imerad luft o . 
när skottet lossas brister 
med en skarp kna 11 den 
tunna pappersremsan, 
som oavb rutet motas 
from . C ,a 500 skott kon 
skjutas i !öljd . Ged iget 
utförande i pressgjuten 
meta ll med rörlig a delar 
i stål. Mattsvart yta som 
en äkta browning . Längd 
16 cm. Vikt 3,2 hg . 

Pris 12: 85 
Ammunition Nr L 929 t i ll 

>Brownie Gun ,, 3 rullor= 
1.500 skott i kartong . 

Pris 0: 35 
Pistolhölster Nr L 930 

av brunt konstläder, pas
sar >Brownie Gun, . 

Pris 1: 70 

Knollförstörkore Nr L' 
9.46, t i ll ,Brown ie Gun>, 
gör smällen dubbelt star
kare . Pris 1: -

Bordstennisspel Nr U 911 
med två rack ets med 
gummi på båda sidor o . 
sto lpa r med skruvtvin g, 
122 cm nöt, prima boll 
somt spelreg ler. Allt för
varat i e lega nt kartong . 

Pris pr sats 9: -

Bordstennisspel Nr U 910 
med två rackets Nr U 908 
stolpar av trä med skruv
tving, 90 cm. nöt somt en 
prima boll, spelregler 
medföljer . Allt förpackat 
i elegOJlt kartong . 

Pris pr spel 4: 50 

Bordtennisracket Nr U 
908. Storlek 265x 150 mm. 
Utan beläggning , med 
björksko l t. En bro och 
prisb i llig pojkracket. 

Pris 0: 85 
Nr U 909 med belägg

ning av gummi och kork . 
Prii 2:-

Tävlingsracket Nr U 
1161, ,Jahnny Leach> 
världsmästarens or iginal 
racket . Storl. 275x165 mm. 
Gummibeläggning o. cel 
lophonkont. Grepp et i 
mockoskinn . , Pris 7: 95 

0 
Bordstennisboll Nr U 

951 av prima fabri kat. 
Pris pr st. 0: 30 

Pris pr duss. 2: 95 
Matchboll Nr U 1162, 

hög sta kvalitet . 
Pris pr st. 0: 45 

Pris pr duss. 3: 95 

BORDTENN ISBOKEN. 
Se sidan 17 i katalo gen . 

Bordstennisspel Nr U 
912, med två racket s i 
engelsk modell med skaf t 
av alm , helt gummi kläd
da på båda sidor, nöt
stö Ilning m. ställ bar stål
skena, 183 cm nöt , en 
prima boll somt spelreg- . 
ler. Reglementsenl igt töv
lingsspel. Allt förvarat i 
elega nt kartong med fyr
färgstryck. 

Pris pr sats 15:70 

~ 
~ 
Pilsols Nr L 510, bestå 

ende av 6 pilar m. tyng d 
och en skottavla av tre e
tex I storlek 30X30 cm. 
Allt förvarat I karton g . 

Pris pr sats 1 : 95 

Kostpilar, av svarv at 
trä , med pressphanvingar 
och t re cm lång stå lspets. 
Pile ns hela längd 18 cm. 

Nr L 87, med tyngd . 
Pris pr st. 0: 16 

Nr L 88, utan tyngd . 
Pris pr st. 0: 12 

Skottavla Nr L 569, av 
treete x m. 10-ringad tavla 
på båda sidor. Storlek 
24X24 cm. 

Pris pr st. 0: 60 

Skotta vlor , av vitt, tjockt 
papper. 

Nr U 553, storl. 12X 12 
cm. 5-ringa d. 

Pris pr duss. 0: 22 
Nr U 55-4, storl. 20X20 

cm. 5-ringa d. 
Pris pr duss. 0: 28 
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Byggsats · Nr L 795, 
,MUSTANG•. En populär , 
enkel och lätt byggd ska
lamadell. Den är vacker 
och stark, konstflyger m. 
rörliga roder, och startar 
från marke n. Satsen be
står av utstansade balsa
delar, tryck ta kartong 
dela r , hjul, gummimotor, 
cellu loid m. m.; allt som 
erfo rdras för bygget utom 
lim . Spä nnvidd 40 cm. 

Pris 3: 90 

Byggsats Nr L 755, 
•A USTER,, Sveriges po
pulära ste skalamodell. 
Den har samma enastå 
ende llygförmåga som 
föregående Mustang och 
byggsatsen har samma 
utföra nde med alla er
ford er liga delar, men är 
ej lika lättbyggd. Spänn
vid d 44 cm. Pris 4: 75 

~ 
Byggsats Nr L 933, IN 

VAD ER, modellplan för 
flygn ing med swi ng-kon
troll, varigenom man kan 
utföra strålande flygupp 
visningar med avancerad 
flygn ing och perfekta 
trepunktslandningar. Mo
dellen har oval kropp 
och lärgtryckta detalj er 
och emblem, är lättb yggd 
och har a l lo delar ut
stansade. Roder och ving
klaffar är rö r liga, spänn
vidd 41 cm. Instrukt io ner 
för bygg et och erforder
ligt materi a l utom lim . 

Pr sats 4: 35 

Byggsats Nr L 800, 
>SEA-BEE,, en icke fly
gande mod . i skala 1/25 
för mera kunniga modell
bygga re. Tryckta ba lsa
flak, lister, beklädnad , 
hju l, celluloid m. m. med
fö lje r . Pris 4: 85 

Byggsats Nr L 798, 
• PIPER CUB>. Det väl 
kända sportplanet i en 
omtyckt modell i skola 
1/20. Den har gummimo
tor och flyg er mycke t bra 
även med start från mar
ken . Modellen byg ges av 
balsa med klädsel av ja 
pa npapper. Den detaljri 
ka byggsatsen innehåller 
all t som behövs för detta 
bygge utom lim o . dope . 
Spännvid d 54 cm. 

Pris 4: 75 
Flottörer 

Byggsats Nr L 887, till 
flot töre r lär CUB eller 
andra modeller av sam
ma storle k. Möjliggör 
star t och landning på 
vatten. Sats med material 
och ritning . 

Pris 1: 75 

Byggsats Nr L 815, >Lill 
Klos, , en stavmodell med 
gummimotor, som det är 
lätt för nybörjaren att 
bygga och flyga , Den är 
helt av balsa och bygg 
satsen som är helt kom
plett hor alla delarna 
färd igså gade lär monte
ring, Spännvidd 46 cm. 

Pris 2: 25 

Olympia N,.- l 794. Ett 
färdigt glidplon helt av 
bolsa . Det startas med 
en medföljande gummi
ka tap ult och seglar ut
märkt . Spännvidd 30 cm. 

Pris 1: 35 

Bygg sats Nr L 799 ti 11 
en helikop ter, som går 
med gummimotor och hor 
en förvånande god flyg· 
förmåga, höjder upp till 
50 m har uppnåtts . Sat
sen inne hå ller allt erfor 
derligt material med de 
lar av balsa . Rotordi ·am. 
75 cm. Pris 5: 75 

Byggsats Nr 948, >Pi
rat,, en gummim otardri 
ven modell med bra 
flygförmåga och sam är 
lätt att bygga . Delarna 
är utsågade av bästa 
bolso och satsen är kom
plett med alla delar. 
Spännvidd 38 cm, 

Pris 3:-

Byggsats Nr l 9~7. ,Lö 
vet>, en lättb yg gd stav
modell med gummimotor . 
Spännvi dd 25 cm. Kom
plett sats. Pris 1: 25 

Byggsats Nr L 949, 
,Kid,, en utmärkt segel
mode ll för nybörjare. 
Lättbyggd , då spryglor 
och alla övriga delar 
ära utsåga de i bolso och 
klara för haplimn ing . 
spä nnvidd 60 cm. Kom
plett byggsats . 

Pris 3: 50 

~ 
Byggsats Nr L 975, ,Blue Bir d>, gummimotor

d ri ven modellra cerbi l. Den är 42 cm lång och 
kon köras inomhus kring palstov och utomhus 
på snö och is. Satsen består av erfor derliga 
delar av frö och kartong, hjul , färdig propeller 
m. m. 

Pris 4: 85 
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. Byggsats Nr L 950, 
•Sjö fågeln, . Modellflyg
plan med flott örer el ler 
hjul lmedl. även ) . Det 
har god flygfö rmåga och 
kon starta och landa på 
volten. Bygges av balso
list och beklödes med ja 
pan pap pe r , Spännvid d M 
cm. Allt materi a l som 
erfo rdras, men ej lim och 
dape, ingår i satsen. 

Pris 3: 95 .. ·· , I ' . 

Ca sco-lim Mr U 1097, 
I tub er om c ,o 30 kbcm. 
Utmärkt för hobbyarbe 
ten och speciel lt dör en 
sno bb bindning erfordras . 
Vattenfas t och mycket 
hållbart. Pr tub 1: -

Bal salim Nr L 629, mo
dellpla n-cement snab b
torka nde och stark t bin
dande. I tub , inneh. 20 
kbcm. Pris O: 85 

Färgdope 
Färg dope Nr L 796, 

specia ll ack för modell
pion. Finnes i färgerna 
qult, orange , rött, blått, 
gr önt, vitt , svart, si lver 
och färg löst . 
Liten fl aska 127 ccml. 

Pris 1: -
Stor fiasko {70 ccml . 

Pris 2:-
Flygplywood 

Plywood , extra prima 
kva lite. Säljes i följande 
sto r lekar och priser, 

Nr L 626, 1,5 mm t jock
lek. 
Storl. cm. 10X42 20x42 
Pris pr flak 0: 35 0: 70 

Japan papper 
Japonpapper Nr L 627 

i högsta kvol ite. Vitt . I 
stor lek 45X60 cm. 

Pris pr ark 0: 25 
Pris pr 10 ark 2: 25 

Diplompapper 
Diplompapper Nr L 628, 

är lämpl igt för bekläd
nad av segelmodell er. 
Stor lek 45x60 cm. Finnes 
i grön och gul färg. 

Pris pr ark 0: 06 
Pris pr 10 ark 0: 35 

&art S 
Gummib an d Nr L 786, 

för gummimotorer, bä sta 
kva lit et, dim . 7X 0,6 mm. 

Pris pr mtr 0: 25 
Pris pr 5 mtr 1: -

(,l 

, 



.kmateri~ • 
Lamphållarepropp Nr 111 La~phållore N~ T 1!96, Stickpropp av bakelit 

msd förn. stift . Extra 
prima . S-mörkt . 2EiJV/6A. 
Pr st. 0 : 55, duss. 6 : 15 

T 228 dubbel, ov brun h_elg angad m. skar mrrng. 
bakelit . Proppen passar T1 llverk ; ov ba keli t m<,!d 
ett inskruvas i en vanlig Lamphållare Nr T 1719, porslon1nscts och mos-
lomphöllore . Passande för normala belysnings- singsgöng . S-mör kt. 

Mr T 752, svart el. brun. 

Nr T 2109, vit . 

f5r stickpropp med 19 lampor . Av bakelit med Pr st . 0: 95, duss. 9: 95 
mm. stiftavstönd . mössingsgöng. S-mörkt . 

Pr st. 0:52, duss. 5:65 
Pr is 1: 10 Pr st . 0 : 78, duss. 8: 35 

Sti ckpropp av bak elit . 
Prima fabr . S-mörkt. 
2SJV/6A. 
Nr T 2088, svart. ~ Pr st. 0:45, duss. 4 : 85 

Avgreningskontakt Nr T 
Nr T 2080, vit. 51, av svart bakelit, 19 
Pr st . 0: 52, duss . 5: 65 mm stih - a. hylsavstönd, 

med 3 anslutningar . Med 
Skarvuttag Nr T 753, tillhjä lp av denna kon

kraftig mode ll med be- tcM kan samtidigt in-
rörings skydd. S-mörkt, kopplas tre oli ka sladdar 
250V/10A. 1;;1 samma vög11kontakt. 
Pr st. 0 : 85, duss . 8 :75 Pr st . 0:50 , duss . 5:20 

Lamphållare Nr T 1637, 
fö r normala belysnings
lampo~. Tiiiverk. av bake
l it . Med bakelitgäng . 
?r st. 0: 60, duss. 6: 60 

Lamphållare Nr T 1752, 
med inbyggd strömbryta
re . Vanl ig modell. Av 
bakelit. ~ Avgreningskontakt Nr T 

~ ~;t_s~~ ;t:g~s:.;: ;~ I llPris 3: 15 

S:ickpropp Nr T 1887, ~ av svart bakelit med 
jordningskant akt . Kraftig 
mode ll S-mörkt. 10 A . 
250 V. 
Pris l: 70, duss. 18: 95 Lamphålla re Nr T 1721, 

(I 
? , r_ödb_run bakelit, !ör 

Ap atinta Nr T 1925 1ll~m1!:'at1onsiampar. Mig-
par . 11 • nongang . 2 A . 250 V. 

av s_teat1t med pressad Stor lek 30X 55 mm. 
· aluminiumhylsa. p O 65 d 6 75 Pris O· 85 r st · : ' uss . : 

• lamphållare Nr T 1789, 

• 

· av krafti g svart bakelit . 
Mignangöng . 2 A. 250 V. 

Vägguttag Nr T 1886, 
a I svart bakelit för ovan
stclende kontakt m. jord 
ningsuttag. Pris 2: 75 • 

S-mörkt. Storlek 28X52 
mm. 
Fr st. 0: 80, duss. 8: 70 

I Kronuttag Nr T 1798 av 

• 

bn kelit, trepoligt. S-
mörkt . 
Pr st . 0: 32, duss. 3: 45 

Kronpropp Nr T 1799, 
Apparatuttag Nr T 1529 av_ bakelit, trepoligt. S-

ov svart po rslin . mark! . 
Pri s O: 30 Pr st . 0: 35, duss . 3: 80 

Kopplingspl intar av ba
kelit med mössingkapp 
lin g . 

Lamphållare, med fot 
av bakelit. För illumina
tion slampor mm. 

Nr T 67, dvärggäng. 
Svnrt . 
Pr st. 0: 42, duss. 4: 60 

Nr T 2093, d ,o vit. 
Pr st. 0: 48, duss . 5: 40 

Nr T 1803, mignongöng . 
Svart . 
Pr st. 0 : 57, duss . 6: 45 

Skärmring Nr T 1797, 
extra ring, fö r de fall dö 
tvö använd es ti 11 avan
stöende lamphöllare . 
Pr st . 0 : 17, duss. l: 75 

Väggfäste Nr T 1795, 
rak sockel av bakelit, 
med ingjuten gänga d 
mässingsbussning, pas
sande norma llamphöll a
re . Diam. (fJ mm. 

Takfäste 
sned sockel, 
föregöende . 
mm 

Pris 0: 48 
Nr T 1794, 

övrig t sam 
Diam. 65 

Pr is 0: 55 

Kaschering, att använ
das ti 11 bords- el ler golv
lcmpo r. Bestör av lamp
hål la re av bakel it med 
metallgänga och porslins
insc,ts, samt gängat föste 
lär skärm. Utrustad med 
tryckströmbryta re o. vin 
kelnippel. Finnes med 
k6pa och nippel i mäs
sing, ell er förnick l. 

Nr T 1704, av mässing. 
Pris 3 : 95, duss. 42:

Nr T 1868, förnick lad . 
Pris 4: 75, duss . 47: -

/1-pparatuttag , av ba ke
lit med gummiinför ing för 
sladden . S-mörk t. Använ
des för strykjärn, värme
apparater m. m. Nr T 2007, 2 kopplingar. 

Kaschering skåpa av 
Nr T 2092, d ,o vit. mässing, med höl för 

Pr st . 0: 62, duss 6 : 95 nippel och s)råmbrytare. 
Nr T 1888, med steotit-

prop p. Pris l: 25 

Nr T 1690, med bakelit-
prc pp. Pris 0: 98 

64 

Pris 0: 22 
Nr T 2008, 6 kopplingar . 

Pris 0: 85 
Nr T 2111, 12 kopplingar . 

Pris 1: 55 

I riiatslamphållare Nr 1 
1693, av bakelit med 
mig non1iöng. 2 Amp . och 
250 V. Storlek 20X 40 mm. 
Pris 0: 90, duss. 9: 90 

Diam. 10 cm. 
Nr T 2112, mässing. 
Pris 0: 98, duss . 10: 90 
Nr T 2113, förni cklad . 
Pris l: 48, duss. 15: 95 
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Spiralorm, böjbar i al
la riktningar. Användes 
till löslampor, galv la m
por, mikrofonstativ, o . 
dyl. Tillv . av pol erad 
mässing och med 10 mm. 
göngning i blida ändar 
na. Längd 22 cm. 

Ljusimiatianshylsor av 
papp i vaxgul färg och 
med droppimitation. 

[I 
Nr T 1,54, extra prima Hylsa, diam. 45 mm., 

fabr. Pris 5: 95 f~r normallomphöllore. 
Nr T 2114, d ,0 förnickl. Nr T 1948, hc,!d 70 mm. 

Pri s 6 : 85 Nr T 1949, ho1d 80 mm. 
Nr T 2115, pr ima. Pr st. 0: 46, duss. -4: 90 

Pris 3: 35 -~ Flänsnipp el Nr T 1951, 
av mässing. Gänga 10 
mm 
Pr st. 0: 12, duss. l: 10 

T 1918 T 1908 
Tryckströmbrytare ,Cas

telca> . Elegant typ, av 
engelsk t fabrikat , med 
knapp och ring av vit 
bakelit. 2 A . 250 V. 

Nr T 1908, för monte
ring i c ,a 6 mm. gods. 

Pris 0 : 95 
Nr T 1918, för monte

ring i högst 3 mm. gods. 
Pri s 0 : 95 

Vinkelnippel, svängbar, 
i 180 grader och lösbar 
i allo lägen med kläm
skruv. Gängad hylsa i 
ena och gä ngad topp i 
andra änden. Helt av 
mässing. 

Hylsa, diam . 25 mm, Tryckströmbrytare Nr T 
för mignon insotslo mp- 1885, svenskt fabrikat, s
hållare. mark! med svart eller vit 

Nr T 1946, hö_id 80 mm. knopp och ring. 2 A. 
Nr T 1947, ha1d HJO mm. 250 V. Pris O: 95 Pr st. 0: 35, duss. 3: 70 

N r T 1369, förnicklad . 
Pris 0 : 92 

Nr T 1702, oxiderad . 
Pris 0:80 

Nr T 1703, mässing. 
Pr is 0: 68 

Upphängningsb ygel, 
isolerad. 

Nr T 1952, gänga 10 mm 
Pr st. 0: 15 

Nr T 1953, gänga 13 mm 
Pr st. 0: 18 

N ippel Nr T 201, av· 
bakelit med gäng. För 
trödgenomföring, 10 mm. 
i diameter. 
Pris för sva rt 
Pri~ pr duss . 
Pris för vit 
Pris pr duss. 

0 : 08 
0 : 80 
Ö: 10 
0:90 

Skärmställn ing Nr T 
1950, ställbar frön 15 till 
?3 cm. höjd, förnicklad 
och med föste passande 
normollamphöllore. 

Pris 1: 35 

Sladdsträmbrytare Nr T 
1697, av bakeli t med 
vippb rytore för 4 Amp. 
250 V. Längd 68 mm. 
Pris l: 65, duss. 18: 25 

S!oddsträmbrytare Nr 
T 1801, liten mode l l för 

Tokbricka N r T 1972, av lampor och mindre ström
benvit isopol. Höjd 11 förbrukande apparater . 
cm., diom. 10,5 cm. Längd 50 mm. 

Pris l: 50 Pris l: 15, duss. 12: 50 

Göng verktyg Nr T 2059 för el-armat urgäng . 
Kombinerade gängtoppor och snitt för 10 och 
13 mm gängar. Pris 25: -
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Tryckströmbrytare Nr T 
1726 för enhölsmontoge. 
Stor !. 12x22 mm., höjd 
med tryckknapp 25 mm. 
2 Amp. 250 Valt. 

Pris 0 : 65 

Reglersträm stäl lare Nr 
T 1997, 2-polig serie-p a
rallellkopplare . 10 A 250 
V. Porslinssockel och ba
keli tköpa, diam . 64 mm. 

Pris 6: 25 
P.eglersträmställore Nr 

T 1998, li ka föreg. men 
for max. 6 omp. Diom. 
56 mm. Pris 4: 95 

Reglerströmställare Nr 
T 1999 för inbyggnad. 
2-palig serie-parallell
kopp lare, med kontakt 
för signolglimlompo. ISA 
250 V. Pris 7:10 

Vippströmstöllare Nr T 
2000, i bak elitk öpa, starl . 
10llX7 5X45 mm. Typ , av 
-p 6, 3-po lig. 25 A 380 V. 

• Pris 9: 95 

Vägguttag Nr T 74" av 
porslin med brun bakelit
köpa. 19 mm. stiftovst önd . 
S-mörkt. Pris 1: 25 

Vägguttag Nr T 2058, 
d :a vit . Pris 1: 55 

Strömbrytare, med kö
pa av vit eller brun 
bokelit. Diom. (fJ mm. 
Svenskt fabr. S-mörkto. 
250V/6A. 
Nr T 2039, enpolig. 

Vit. Pris 1: 85 
Brun > 1: 70 

Nr T 2040, kronomkoppl. 
Vit. Pris 2: 90 
Brun. > 2: 60 

Nr T 2041, troppomkoppl. 
Vit. Pris 2: 25 
Brun. , 2: 10 

Strömbrytare, för in
föd n. Plattan av vit eller 
brun bakel it . Diom. 85 
mm. Svenskt fabr . S
mörkto . 250V/6A. 
Nr T 2042, enpolig. 

Vit. Pris 2: 4~ 
· Brun. > 2: 20 
Nr T 2043, kranamkopp l. 

Vit. Pris 3: 25 
Brun. > 3: -

Nr T 2044, tro ppomkoppl. 
Vit. Pris 2: 80 
Brun • 2: 55 

Strömbry tare, av bru n 
bakelit med vippbrytare. 
Dia m. 50 mm. 6 Amp . 
2Eil Volt . 
•. Nr T 1705, enpo lig . 
Pr st. 0: 85 , dus s. 8: 75 

Nr T 1725, troppamkas -
tore. Pri s 1: 85 

Tryckströmbrytare Nr 1 
1850, för inföllning, av 
ny typ , med lludlö s 
göng. Elega nt utford i 
svart bakeli t med vit 
frantplotto i storlek 72 
mm. diom . 6 A . 250 V. 

Pris 1: 65 

65 



El. propp Nr T 1061. 
D. Z. gäng a I. Fö r upp 
til l 250 volt. S-märkt. 
Amp . Pr st. Amp. Pr st. 

4 0: 16 6 0 : 17 
10 0 : 18 15 0 : 20 
El. p~opp Nr T 1062. 

D. z. ga nga 11. För upp 
til l 500 valt. S-märkt . 
Amp . Pr st. Amp. Pr st . 

4 0 : 18 6 0 : 19 
h) 0 : 20 15 0 : 22 
20 0 : 24 ?5 0: 28 

Propphuvud Nr T 1065. 
D. Z. gäng a I. 

Pris 0: 40 
Pro pphuvud Nr T 1066. 

D. Z. gänga Il. 
Pris 0: 47 

Por slins knopp , av vitt 
porsl in. 

Nr T 199, 17X l7 mm. 
Pr st. 0 : 05, duss. 0: 40 

Nr T 20), 11 X ll mm. 
Pr st. 0: 04, duss. 0: 35 
· Porslinsrullar Nr T 1140, 
av vitt porslin. Storlek 
16x 22 mm. 
Pr st. 0 : 08, duss. 0: 80 

D:o sto rl. 10x l5 mm. 
Pr <t " · "'i. duss. 0 : 45 

~ 
Koltrådslampor , med 

no rma l sockel. Passar i 
speciella fall såsom mot 
stånd s- eller värm e lam
po r. Lämpliga som vär
mee lement i källare un
de r tider med !rosirisk . 
Finnas för 110, 130 o . 220 
Volt . 

Nr T 1941, 10 nor mal
ljus , c, a 45 W . 

Pris 1: 95 
Nr T 1942, 25 norma l

ljus. c: a 85 W . 
Pris 1: 95 

Nr T 1943, .SO norma!
dju s, c,a 175 W. 

Pris 2: 85 

" 

GLÖDLA MPOR 
Fabrikat: Philips eller Os ra m. 

Kronljuslampor , blönd 
skyddade, mign onsackel. 
Längd 10 cm. 25 wa tt. 

Glödlampor i narmal
ut' örande i droppform 
försedda med normal 
so ckel passande van l. 
elek tr iska belysnings
la mphållare . 

Nr Va lt Wa tt Pris 
T 1322. 6 5 1: 10 
T 1323. 6 10 1: 10 
T 1041. 6 15 1: 10 
T 104, . 6 25 1 : 10 
T 1043. 6 40 1: 25 

T 1324. 
T 1325. 
T 1044 
T 1045. 
T 1046. 

T 1326. 
T 1327. 
T 1328 
T 1329. 
T1330 . 
T 1331. 
T 1332. 
T 1047. 
T• 1048. 
T 1049. 
T 1430. 
T 1432. 
T 1433. 
T 1870. 
T 1051. 
T 1052. 
T 1235. 
r 1053. 
T 1054. 
T 1055. 
T 1871. 
T 1872. 
T 1873, 
T 1056. 
T 1057. 
T 1058, 
T 1241. 
T 1242. 
T 1874. 
T 1580. 
T 1581. 
T 1582. 
T 1583. 
T 1584. 
T 1875. 

12 
12 
12 
12 
12 

24 
24 
24 
24 
24 
32 
32 
32 
32 
32 
65 
65 
65 

110 
110 
110 
110 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
220 
220 
2'.iO 
220 
220 
220 
240 
240 
240 
240 
240 
240 

5 
10 
15 
25 
40 

5 
10 
15 
25 
40 
5 

10 
15 
25 
40 
15 
40 
75 
15 
25 
40 
75 
15 
25 
40 
75 

100 
200 

15 
25 
40 
75 

100 
200 

15 
25 
40 
75 

100 
'.:.OJ 

1: 10 
1: 10 
1 : 10 
1: 10 
1: 25 

1: 10 
1: 10 
1: 10 
1: 10 
1: 25 
1: 10 
1: 10 
1: 10 
1: 10 
1: 25 
0: 90 
1: -
1: 50 
0: 90 
0: 90 
1: -
1: .so 
0 : 90 
0: 90 
1:-
1: 50 
1: 80 
4:-
0 : 90 
0 : 90 
1: -
1: 50 
1: 80 
4:-
0: 90 
0: 90 
1:-
1: 5'.l 
1: 80 
4: -

Småk lotlampor m. nor
ma l sockel. Löngd 68 
mm., diam. 40 mm. Klart 
glas. 

Nr U 1080, 15 watt. För 
110, 130 eller 220 vo lt. 

Pris 1 : 1: 
Nr U 1081, 25 watt. För 

110, 130 eller 220 volt . 
Pris 1: 15 

Nr U 1082, 40 watt. Fö r 
110, 130 eller 220 volt . 

Pris 1: 30 
Småk lotlampor m. mig 

no nsocke l. 15 watt. Längd 
70 mm., d ia m. 40 mm. 
fä rgade röda, gr öna, 
b lö elle r gula . 

Nr U 1083, för 110 V. 
Nr U 1084, för 130 V. 
Nr U 1085, för 220 V. 

Pris pr st. 1: 33 
Nr U 357, klart gl as för 

110, 130 e ller 220 volt . 
Pris 1: 15 

Nr U 1086, klart gl as, 
25 watt , för 110, 130 e l
le r 220 volt. Pris l : 15 

Nr U 1087, kla rt glas , 
40 wat t, för 110, 13:J el
tor 220 vol t. Pris 1: 30 

SYMASKINSLAMPA. 

Syma skinslampa Nr U 
316, med mignan socke l. 
25 watt. Storl. 25X85 mm. 

Pris 1: 50 
Symaskinslampa Nr U 

896, med liten swa nsoc 
ke l. 25 watt . Storl. 25X 
85 mm. Pris 1 : 50 

Päronlampor Nr U 1154, 
med migno ngä ng . 15 
wa tt . Storlek 26X57 mm. 
Finnes för 110, 130 o ch 
220 volt . Pris 1: 20 

T 1933, 32 volt 
T 1934, 110 volt 
T 1935, 130 volt 
T 1936, 220 volt 

Pr styck 1 : 40 

Rörlampor med mig 
nonsockel , 25 watt. 

Lamporn'1 föras för 110, 
130 och 2:;o volt . · 

Nr U 1088, storl . 20X , 
85 mm. 

N , U 1089, storl. 20X 
115 mm. 

Nr U 1090, storl. 20X 
140 mm . . _ 

Pris 1: 50 

Glimlampa No T 918, 
no rma l storl ., m. spira l
ka to der . Anvä nd es för 
na ttbelysning i sovru m o . 
korridorer . Ström för bruk
ninge n är så gott sa m 
ing e n. Användes ä ve n för 
di v. provningar i radio
verkstäder m. m. Finnes 
för 110, 130 och 220 V. 
No(malsockel. 

Pris 3:-

Glimlampa Nr T 1423, 
rred mignonsockel. För 
lik- o. växelström. Ström 
förb rukn . 0,25 milliamp . 
Sto rlek 13x 30 mm. För 
110- 130 eller 200--260 V. 

Pris 3: 15 

Gl imlampa Nr T 1425, 
me d mign o nsockel. för 
lik- o . växelström. Strö m
förb rukning 1 milliamp . 
Stor lek 16X52 mm. För 
110-130 eller 20D--230 V. 

Pris 3:-

OLIKA LAMPSOCKLAR, NATURLIG STORLEK 

No rmal Swon (bajonett ) liten oc h stor . 
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GLO DLAMPOR 
MED DVÄRGGÄ NG. 

För ficklampor. 
Nr 

T 2070. 
T 2071. 

Vol t Amp. 
2,5 0 ,20 
3,5 0,20 

För stavlamp o r. 

Pris 
0 : 30 
0: 30 

T 2072. 2,5 0,30 0 : 40 
T 2073. 3,5 0,30 0 : 40 
För Phil ips dynamolampa . 
T 2074. 2,5 0,10 0: 40 

För cykelbaklyktor . 
T 2075. 6 0,05 0: 45 
T 2076. 8 0,05 0 : 65 

För cyke lstrålk a stare. 
Nr Volt Amp . W a tt Pris 

T2077 . 4 0,30 1,2 0 : 45 
T 2078. 6 0,30 1,8 0 : 45 
T 2079. 6 0,35 2, l 0 : 45 
T 2089 . . 6 0,45 2,7 0: 45 
T 2081. 6 0,50 J 0 : 45 
T 2082. 8 0,50 4 0: 55 
T 2083. 10 0,45 4,5 0: 65 

Dynamo fickl ampa Nr T 
1527. Philips Dynamo
lampa - fick lampan utan 
batteri. Dynom on dr ives 
med hand e n på ett enkelt 
sö tt o. a lstrar där vid en 
Fördelen m. denna dy na 
ström på 2,5 V 0, l Amp. 
mo lampa är ott mon icke 
längre är beroende ov 
livslängde n hos någro 
batteri er utan olltid hor 
en ficklampa färdig för 
använ dning . De n ä r av 
rostfri konstruktion har 
automatisk smörj ning, 
okrossbar lins oc h är 
praktiskt tag e t outsl it lig. 

Pris 14:-

e 
Väg guttag Nr T 2108 för 

svag ström, til lverkat av 
ba.kelit . 19 mm. sti ftav 
stånd. Pris för b run 0 : 38, 
vit 0 : 43. 

Stickpropp Nr T 2107 för 
ava ,1stö ende vägguttag. 
Pris för brun 0 : 33, vit 
0: 36. 

Sl RÖMBRYTARE 

Om kopplare Nr T 1815, 
av svar t bakeli t. Två
vägskopplare med noll
läge i mitten. Kan mon
te ras på panel elle r, m. 
medfölj a nd e bygel, på 
cykel styre e. dyl. Diam 
37 mm. Pris 2: 85 

och OMKOPPLARE 

Kvicksilverströmbrytare , 
för upp till 250 Valt . 

N r T 1599. 6 Amp . 
Pris 4: 65 

Nr T 1600. 10 Amp . 

Pris 5: 40 

• 

Nr T 1601. 20 Amp . 
Pris 12:50 

0 • Strö _mbrytare Nr T 2010, 
e np oli g . 250 V., 2 A., S
märkt . Pris 1: 10 

Ström b rytare Nr T 2012, 
tvåpolig. 250 V., 2 A., 
S-märkt. Pris 1 : 25 

Strömbrytare Nr T 2013, 
enp oli g . 250 V., 6 A. S
märk t. Pris 1 : 65 

~ 
Sil 

Om kastare Nr T 2011, Omkastare Nr T 1730, 
enpolig 250 V., 2 A., S- 2-polig, 2-vögs . Enhåls 
mörkt. Pris 1 : 25 fas tsöttnin g . Pris 2: 95 

Ringklocka Nr T 1698, 
av frostlackerad plöt m. 
p lats för fickl a mpsbatteri 
inu ti. 70 mm ,s förnickl. 
klan g . En stabil o . väl
gjord ingkloc ka. 

Pris 5: 75 

Ringklocka Nr T 1751, 
för såvä l lik- som växel
strö m 3-5 V. Bakelit
socke l o. förni ck lad stå l
klang. Diam. 75 mm. 

Pris 2: 75 
Summ er Nr T 1889, för 

3-5 V. lik- och växe l
ström. Storl . och utfö
rande som föregående. 

Pris 3: 25 

• Summ er Nr T 1718, en 
dast fö r vä xels trö m 3-5 
V. Lackerad plåt, diam . 
65 mm. Pris 2 : 20 

Tryckknapp av bak e lit , 
40 mm. diom. 
Nr T 1802, brun Pris 0: 68 
Nr T 2106, vit Pris 0 : 82 

Ringledning skontakt N r 
T 2009 för inföllning, me d 
knap p oc h ring av vit 
bakeli t. Diam . 18 mm. 

Pris 0: 55 

C LA S O H L S O N & C : o . - 8 ., I N S O N. 

TERMOKONTAKTER 

!
." 

-:·,: .. 

' 
Termokontakter , för -

sedda med kvicksilv er
strömbr ytare och b ime
tallljä de r. 

Kontakt erna kunna on 
vöndas exempe lvis fö r 
autom . brondolarm, för 
signo ler ing vid för låg 
temp. i garage , vöxtnu s, 
>kycklingmödrar>, kä l
lare o. dyl. e ller för 
automatisk temperatur 
regle ring vid elektrisk 
uppvärmning . Ett kopp
lingsschema för några an 
vändn ingsområ den med 
följ er. 
Termokontakt Nr T 1597 
ö, in justerad för till s la g
ning vid plus 60° C., för 
brandalar m m. m. Bryt
förmåga 4 A. vid max . 
250 V. Pris 10: 75 
Te rmo konta kt Nr T 1683 
inställbar för viss tem 
pera tur mellan 0- och 
plus 90° C. , d ör till s lag 
ske r vid fallande temp . 
och brytning då d e n 
överstigits. Brytl örmå go 
6 A. vid ma x. 250 V. 
Känslighe t plu s/minus 3° 
Ce lsius. Pris 19: 35 
Tcrmokontakt Nr T 1692 
lika för egöende me n med 
brytförmågo 4 A. vid 
max. 250 V. Känsligh et 
plus /minu s 2° C . 

Pris 19: 35 
BIMETALL 

Bimetall, i ka llval sade 
bond . Specif ik av böjni ng 
0, 150 plus minus 6 %, 
isoli t, lämpliga för vario 
Spec. mot stånd c ,a 0,80. 
Temp.-omröde max . 250° 
C. Bime ta llen ör sa m
mans a tt av tvö olika me
taller m. stor skillnad i 
längdutvidgnin g vi lket 
gör, att den med stor 
käns ligh et böjes vid te m
pera turfö rändringa r . An
vändes bl. a . t ill ter mo
kontakte r , visar e te rmo -
me tra r , laborot o riebru 
m. m. 

Nr Dim. mm. Pr. dm . 
N 329. 2X 0, 10 0: 15 
N 343. 13x 0, 13 0 : 30 
N 330. 3X0,15 0 : 20 
N 331. 4 X0,20 0 : 25 
N 332. 5x 0,30 0 : 30 
N 333. 5X0,.SO 0: 45 
N 334. BX0,50 0 : 55 
N 335. l0 x 0,40 0 : 60 
N 336. l0 X0,70 0 : 75 
N 337. l0 X0,80 0: 80 
N 338. lOX l ,0. 0 : 85 
N339. 16X l,0 1:25 
N 340. . 25X 1 ,5 2: 70 
N 341. 20x2.o 2 , 85 

Vid köp a v minst 1 mtr 
av samma sort lämnas 
30 % rabatt på dm. -priset . 



TORRELEMENT 

Ficklampsbatteri Nr T 
400. ,TELLUS,, är . ett 
batteri av extra pri mo 
fabrikat med \öng bränn
tid. 4 5 volts spännig o. 
c ,a 6 Amp. strömstyrka 
"'id kortslutning. Normal
storlek. 

Pris pr st . 0: 62 
· P'ris pr 10 st. 5:95 

' 
1 '' MIGNONB.&.TIERI 

Ficklampsbatteri Nr T 
1321, storlek 45X15X57 
mm. 4,5 V. spänning . 

Pris 0: 85 

Lådbaterier, passande 
ti\\ · hand- och cykellyktor 
m. m. 4,5 volts spänning . 

Nr T 223. Storlek 35X 
103X80 mm. Pris 1: 58 

Nr T 75. Storlek 68X100 
X77 mm. Pris 3: 05 

Torrbatteri Nr T 151. 
Storlek 43x125X150 mm. 
Vikt · 1225 gram. 4,5 volt. 

Pris 4: 95 

I 
Stavboterier, runda, för 

stovlampor m. m. 

Nr T 4?.1. Stor\. 20x73 
mm. 3 Volt. Pris 0: 47 

Pris pr 10 st. 4: 50 

Nr T 594. Stor\ . 33X60 
mm. 1,5 Volt. Pris 0: 47 

Pris pr 10 st. 4: 50 

Anod batteri Nr T 1320, 
kombinerat anod- o. 
glödströmsbotteri, passan
de till Philco, Detrola 
m. Il. reserodioappora ter. 
1,5 o. 63 volt. Storlek 235 
X 125X52 mm. Pris 13: 95 
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Torrbal!eri Nr T 1531, 
,carbadia> har en be
gynnelsespänning av 1,45 
V. och en kapacitet av 
50 A. -timmar vid konti
nuerlig urla dd ning genom 
20 ohm . Dess konstanta 
driftspönnig gör det till 
en god strömkälla för 
radio , ringledningar, lo
ka\te\efoner m. m. Batte
riets storlek 65x150 . mm. 

Pris 3: 65 

Torrb atteri Nr T 232, 
runt 1,5 V., stort. 65x 
160 mm. Pris 2: 95 

Torrb atteri Nr T 740, 
4-kantigt , 1,5 vo lt, stor\. 
76X76X 185 mm. Vikt 1350 
gram . Pris 5: 35 

Torr ba tteri Nr T 1315, 
fyrkantigt, 1,5 V., stor\. 
55x55x90 mm. Vikt 340 
gram. Pris 3: 45 

Anodbatter i Nr T 800, 
med normal kapacitet. 
Volt- Pris 
spön. Start. i mm. pr st. 

60 105Xl65XBO 8: 50 
90 135X215XBO 12: 75 

120 175X220XBO 16: 95 
150 150X315X80 21: -
Anodbal! eri, för rese-

mottogare, 
N r T 1317. 60 Volt. 

Stor\. 84x130X67 mm. 
Pris 8: 50 

Nr T 1318, 90 Volt. 
Stor\. 103X165X67 mm. 

Pri~ 12: 75 
N r T 1319, 90 Volt. 

Stor \. 86X 198X67 mm. 
Pris 12: 75 

ACKUMULATORER 

Samtliga typer levereras oladdade och uton syro. 

T 730. T 731. T 732. T 733. 
Radioa ckumulatorer av det välkända fabrika tet 

,Saoj,. Ackumulatorernas kapacitet blir större ju 
mindre urladdnigsströmstyrkan är och ökar om 
urladdningen göres med pauser . 

Urladdningstid 
Spänning i lim. vi d ur- Vikt 

kg. 
2,1 
3,1 
4.0 
6,0 

Pris 
kr. 
14: 25 
20: 25 
27: 25 
39: 75 

Nr 
T 730. 
T 731. 
T 732. 
T 733. 

volt. laddn. m. 0,5 A . 
2 50 
2 100 
4 50 
4 100 

T 738. T 739. T 735. T 734. T 736. 

Ack umulat orpla l! or, i 
stor\ 105x 105 mm. pas
sande vöra ackumulato
rer . 
Fabrikat ,SAAJ>. 

N r T 738. Plusplatta, 
Pris 2: 50 

Nr T 739. M inusplatta . 
Pris 2: 15 

P!usplatta Nr T 735, 
med polska. Passar T 730. 

Pris 3: 65 
Minussals Nr T 737, be

stör av 2 st. ihop\ödda 
minusplattor m. polskor . 
Passar ackumulator T 730. 

Pris pr sats 5 : 25 

Motorcy kelba tteri Nr Y 
90, >Ori g inal Lucos>, är 
av förnä msta konstruk 
tion, som matstör vibra
tioner odi lämnar max. 
effek t. Polskruvorna ära 
kraftiga o. korrosion sfria. 
Cellpropparna medg iva 
fritt utlopp för gasen 
uran syraläckage och 
hindra smuts och fukt 
alt intränga i cell erna. 
Kapacitet 13,5 Amp . vid 
~O tim. urladdning. 6 volt. 
Stor!. 123X91 X 162 mm. 

Pris 33: -

Pluspolsals Nr T 734, 
bes!år av 2 st. 6 mm. 
plusplattor ihoplödda och 
försedda med polskor. 
Po~sar ackumulator T 731. 

Pris pr sots 6 : 35 
Minussols Nr T 736, be

stör av 3 st. ihaplö dda 
r,inusplottor m. polsk o r . 
Passar till ackumula tor 
Nr T 731. Pris pr sats 7: 65 

Flottörkula Nr T 1438, 
som visar nör ackumu la
tcrn ör laddad eller be
höver uppladdos. 

Pris 0: 35 
Flottörhus Nr T 1439, 

av ce lluloid för ovans tö 
ende kula. Pr st . 0: 50 

MOTORCYKEL
BA ITER I ER. 
O la ddade. 

Motorcykelbatteri N r Y 
91, med fabr., konstruk
tion och data lika före
göende, men dessutom 
for;ett med patenterad 
gummiupphängning för 
neutralisering av vögstö 
tor och vibrationer i all
månhet . Höjer avsevä rt 
batteriets livslängd. Start. 
172X91 x162 mm. 

Pris 35:-

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

-----<~--=~ 
. P . .... • 

Elstängsel app arat Nr 
Re 1026 av Siemens vö\
kirnda fabrikat, för bat
teridrift, S-märkt. Myc
ket stab i I och vö \gjord 
med kraftig gjutjärn slö
do . Försedd med glim 
\ompa som visor nör ap
paraten är i funktion. 
Vikt 5,7 kg utan batte
rier . Passande batteri er , 
T 232 \4 st.), U 720 eller 
T 1531. Jordspett och 
f jädrande gr indhandt ag 
medföljer. Bruttopris et 
pö detta e\stöngsel är kr. 
135· -. Utförsäl jes av oss 
'.ör endast kr. 68: -. 

Grindhandtag Nr U 647, 
med kodmierod stöl f jäder 
och rött trähandtag . Hela 
längden 28 cm. 

Pr is 0: 65, duss. 5: 40 

Laddning sklämmo r, av 
ga,v. järn . Extra kraf
t iga . 

Pris 
Nr Amp . pr st. 

T 1575. 10 0: 36 
T 1576. 25 0: 42 
T H77. 50 0: 48 

REGENERERINGSSALT. 
Regenereringssalt Nr T 

2026, för regenerer ing 

By g gsats till els tängsel 

Byggsats Nr U 708. Alla erforderliga delar till 
en elstängselopparat enl. ritning RD 76, utom löda 
och batterier. Delarna ära färdiga för iha pman
tering . Pris pr sats 28: -

Ritning N r RD 76, till e\stängse l för bateridrift. 
Apparaten kan användas till över 3000 m. \öng 
stängseltröd. Pris pr ritning m. arbetsbeskrivning. 

Apparatlåda , av golv . 
och lackerad p\öt, pas
sar apparat enligt ritning 
RD 76. 

Nr U 710, med plats för 
största typen batterier 
(ring \edn i ngse lement) . 

Storlek 18X 14X27 cm. 
Pris 8: 50 

Nr U 1117, med plats 
för de vanligaste smöbat
terierna . Start. 18X14Xl6 
cm. Pris 7: 60 

Mont eringspla tta Nr U 
700, av isalit, start. 135X 
175 mm. Tjockl ek 4 mm. 

Bakel itr ör N r U 705, i 
grovl ek 10 mm., längd 
20 cm. Pris O: 52 

Kr. 0: 85 

lnduktor Nr U 701, spe
cialtran sforma tor, passan
de till apparater en!. rit 
ning Nr RD 76. 

Pris 16: 85 ,, .... , 
Kontaktfjäder Nr U 828, 

av lackerat stöi med sil
verkontakt, Försedd m. 3 
iusteri ngsskruvar och 
stapp muttrar. Fjädern 
p.ossar till vör induktar 
t~r U 701. Med denna f jä 
de r i kombination med 
brytare Nr U 829, b lir 
gnistan mycket kraftig o. 
gången lätt att justera . 

Pris 1: 65 
STÄNGSELTRAD. 

av gam la blyackumulato
rer, sam ej läng re tar 
lc,ddning. Pö ett enkelt 
och tillförlitligt sätt öter-
rör ackumulatorerna sin Brytareapparat Nr U 
kapacitet. Satsen räcker •2" , .. I - I 

Järntrå d Nr U 730, gal 
vaniserad. Grovlek 1,65 
mm Lämplig tröd för 
e\ektr. kreolursstöngsel. 
Säljes i ringar om 500 
mtr Pris pr ring 12: 90 

1·111 2 I·11er va··tsko. I kar- " 7 ' .ar e · stangse appa
rater. Med silverkontakt. 

tong med utförlig, illu- Starl . 85X55 mm. 
strerad handl edning. Pris 4: 95 Pris pr sats 4: - ________ _ 

Laddnings

llkriktare 

11111 1 1111 
1111111111 
111111 ,11, 
111111111 1 

Laddningslikriktare , Nr 
T 1967 av Philips fa bri 
kat för laddning av 2, 6 
eller 12 valts ockumula
t ~re r med strömstyrka, 
frö n 0,25 ti 11 3 A vid 
lmJdningen . Omkopplings
bar för allo förekomman
de nätspänningar mellan 
no och 250 V. växel
ström 50 perioder. Kom
p lett monterad med sladd 
och stickprapp. 

Pris 110:
Likrik tarrör Nr T 2024, 

Phiiips typ 1119, reserv
rör till avonst . likriktare . 

Pr is 15: -
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Transformator Nr U 
877, att användas i sam
band med vidst. l ikrik
torae\ement för nätan
s:utning t lll växelströ ms
nöt av elstöngsel. Primär 
omkopplingsbar för 110, 
130 och 220 V. 50 per. 
Sekundören ger 15 V 175 
millia mp. Pris 10: 95 

ELSTÄNGSEL
BATIERIER. 

Nedonstöende batterier 
prissar till nästan alla i 
marknaden förekomman 
de elstängselapparater . 

Nr U 720, storlek 170X 
35x70 mm. 7,5 volt . 
Pris 3: 65, duss. 39: 50 

Nr U 880, storl ek 70X 
70x8~ mm. 6 vo lt . 
Pri s 2: 90, duss . 31: 30 

~::i.- ' ----

::----
Isolato r N r U 711. ov 

po rslin . Tröden behöver 
ej nojas fast vid iso la
torn utan endas t läggas 
in I den för tröden av
sedda urtagningen. Iso
latorn fostsättes vid sta
r en med rundningen upp 
Öl enl igt illustr. 

Pris pr st. 0: 2; 
Pris pr duss. 2: 30 

Träskruv N r U 854, av 
järn, passande för isola
tor Nr U 711. 

Pr duss. 0: 2.5 
Pris pr gross 2: 3.5 

~ 
Isola tor Nr U 648, av 

vitt por slin . Sto r! . 30X3C 
mm. Pris st. 0: 12 

Pris pr duss. 1: 10 
Träskruv N r U 855, av 

järn , passande för isola -
tor Nr U 648. • 

Pr duss . 0: 28 
Pris pr gross . 2: 85 

Selene lemenl N r U 876, 
l ikr !klore lement att an
vändas för likriktning av 
växelströmmen fr. trans
forma tor Nr U 877. Ger 
c ,a 7 volt och mo~. 150 
n1illiamp . Mkström. Lik
strömmen anslutes t ill el 
stängse lapparaten i stä l
let för batteri. Kapp 
lingsan visnin g medfölje r. 

Pr is 7: 75 

9 



Transformatorer 
Sel e nelement, av först· 

klossigt svenskt fobrikot. 
Elementen för 2X9 V. 
växel sp. öro koppl ad e i 
1-fas push-p ull 12 plottor), 
övriga i 1-fos br ygga (4-

SPAR
TRANSFORMATORER 
för 110, 127 oc h 220 
,olt. 50 per. Användes dö 
en e le ktr. opporot ~ör 
växel st rö m skoll ans lutas 
tiil nät med annan växel
spä nning ön den opp o
rote n är av sedd för. 

Nr VA Kg Pris 
T 858 15 0,5 8: 40 
T 859 30 0,7 12: 75 
T 2138 60 0,9 15: 50 
T 862 100 1,7 16: 75 
T 2139 300 3,6 24: 75 
T 2140 500 5,2 33:-

Spartransformatorer, m. 
uttog för 127 och 220 vo lt . 

T 1859, 55 VA. Kapslad. 
Pris 14: 25 

T 1860, 90 VA. Okop • -
lad . Pris 14: 50 

Transformator Nr T 157, 
e <. pri mo svensk t fobri
~o! . Vikt 900 gr . Primör 
för 110, 130 och 220 V. 
Sekundör spönning 8 V., 
3 Amp. Pris 10: 75 

Ringl edn ings tran sforma
tor , av Aseo s förstklos· 
sigo fobrikot. Sek undär
spänn ing 3, 5 och 8 volt. 
Max . bel os tn . 0,5 Amp. 
S-rnärkt . Storlek 100x7 4 
><50 mm., vikt 0,45 kg. 
Helt plötkopslod. För 50 
per . växelström. Tom
gör.gsfö rbrukning endas t 
0,5 watt. 

. Nr T 1565, primör för 
110-130 volt. Pris 8: 85 

Nr T 1566, primör · för 
200-240 volt. Pris 8: 85 
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Transformator använd 
bar till en möng fold olika 
öndomöl sösom drift frön 
l, e lysningsnötet av 6 eller 
12 volts gengosflöktm oto
rer, belysning vid sö g
verk, fobr ike r o. vc rk
sräder, e lle r an nars där 
kraftig skakning gör a tt 
vanliga lampor icke höl 
le r, t. ex. i han d lampor . 
En glödlompo för 6, 12 
e ller 24 volt ger lika 
stor t ljusutbyte so m mot
sva rand e nätspänning s
lnmpo men hor, pö 
grund av sin grove glöd 
trö d, en mön gf o lt större 
livslängd . Tra nsforma
torn betal ar sig därför 
p" kort tid genom mins
kode kostnader för lam 
por. Anslutning ko n ske 
till 50-per. enfas växel
strämsnöt, 110, 130 oc h 
220 volts spänn ing. Vikt 
c,o 3 kg . Effekt 130 VA. 

Nr T 1619, med uttog 
för 6--12 volts sekun d ör
sp önning . Pris 29: -

Nr T 1620-, med uttog 
för 6, 12-24 volts sekun
dörspönnig. Pris 29: 50 

Nr T 2027, med kopp-
lingsplint o . utt og . för 6, 
12, 18, 24 V. Pris 33: 50 

Nr T 2028, med kopp
lingsplint oc h uttog för 
12, 24, 36 48 V. Pris 33: 75 

Transformator Nr T 
15/ 1, prima svenskt fobri
kot . För 50 per . växel
ström. Primör 110, 130 och 
220 volt . Sekundärspän
ning med sex uttog för 
spännin garna 4, 8, 12, 16, 
20 och 24 vo lt . 1 Amp . 
VM 1200 gr . Pris 15: 75 

.8 plattor). Elementen T 1846-- 1847 öro fö rsedde med 
kylflönsor i stor l. 12X 12 cm. Kopplingsschemo 
medfö ljer elemente n med anv isnin gar om anslut
ningen till nedonstöende trans for ma to rer . För ele 
menten gälla föl jande elektriska dato. 

Nr Max . vöxels p. Max . liksp. Max . likstr . Pris 
T 1842. 2X 9 V. c ,o 7 V. 0,6 A. 5: 65 
T 1843. 18 V. 14 V. 0,6 A. 10: -40 
T1844. 2x 9V. 7V. 1,2A. 8: 50 
T 1845. 18 V. 14 V. 1,2 A. 17: 75 
T 1846. 2x9 V. > 6,5 V. 3,0 A. 11: 65 
T 1847. 18 V. 13 V. 3,0 A. 21: 75 
T 1848. 36 V. 28 V. 0,6 A. 19: 75 
T 1849. 36 V. 27 V. 2,4 A. 41: 50 

Med max. likströ m avses strö m vid motstönds
belostning, vid batteribelastning ör tillötno ström · 
styrka n 20 % lägre . 

Transformatorer pas -
san de ovonst . lik rikto re 
elemcnt. Med koppli ngs 
plintar för sövöl pr imär 
som sekundärsid an. Pri
mär 110, 130 o . 220 Volt. 

Nr Sekundär Pass . elem. Nr Vikt Pris 
14: 50 
15: 75 
22: 75 
33, 75 

T 2014. 
T 2015. 
T 2016. 
T 2028. 

2X 9 V. 0,6 A. T 1842-43 0,6 
2X 9 V. 1,2 A. T 1844-45 1,0 
2X 9 V. 3,0 A. T 1846-47 1,6 
4x l2V. 2,7A. Tl848 -49 3 ,5 

: 
Skarvklämma Nr T 1800 
av bakelit, ersätter löd 
skarvar och isola tion vid 
koppling av 0,75-1,5 
kvmm. ledning. " En fö r
del er ocksö a tt de säkre 
o. välisolerade ansl ut
nin g arna lika snabb t 
kopplas isär. Användes 
böde vid installation a . 
experiment. Län gd 20 
mm. lso l. 380 Volt. 

Pr st. 0: 10 
Pris pr l 0 st. 0: 75 

-Gummimuff Nr T 2025 
för le dnin gsinföri ng i ap
pa rater och kontakter . 
Längd 35 mm. 

Pr st. 0: 12 
Pr duss. 1 :-

Schellack 
oumbärligt 
av motorer 
HJO gram . 

Nr T 314, 
vid lindn ing 
m. m. lnneh . 

Pris pr fiasko 1: 65 

Ce llulo id Nr T 315, fly 
tan de färglöst . Oumbär
ligt vid tillverkning a v 
allo slogs spolar för ra
d io . I 100 grams fiasko. 

Pris pr fiasko 1, 60 

PRESSPHAN 

Pre ssphan Nr T 197, i 
ork stor!. c,o 10 kvd m. 
Tjocklek mm. 0,15 0,20 
Pris pr o rk 0 : 16 0: 18 

0,30 0,50 0,70 
0 : 20 0 : 25 0 : 30 
1,0 1,5 2 

0 : 40 0 : 50 0 : 65 

OLJEDUK 

O ljeduk, ICombric J, för 
lindning av trons!., elek
triska motorer m. m. 915 
mm. bred, gul färg. 

Bussningar av bakelit, t i ll sloddgenomföringor 
m. m. Sva rta, vita eller röda. 

Nr Tjockl. mm. Pr dm. 
T 1465. 0,15 0 : 70 

Nr 
T 1780. 
T 1781. 
T 1782. 
T 1783. 

Inre dio m. Djup 
mm. mm . 

7 10 
10 20 
12 10 
12 20 

Pris pr st . 
0: 06 
0: 09 
0: 08 
0: 12 

Pr duss . 
0: 50 
0: 85 
0 : 70 
1: 15 

T 1466. 0,18 0 : 75 

Ollje side n Nr T 1968, 
bredd 96 cm ., tjo ck lek 
0,10 mm. 

Pris pr dm. 1: 05 
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Isoleringsband, vi ta , 15 
mm. br ed a i plötoskor. 

Nr Längd m. Pris 
T 1835. 5 0 : 56 
T 1836. 10 1: OS 
T 1837. 25 2 : 15 

Isoleringsband , svarta 
15 mm. breda . T 1592 i 
a luminiump ap per, övriga 
i plåtosk ar . 

Nr Lä ngd m. Pris 
0: 43 
0 : 52 
0 : 95 
l : 90 

T 1592. 5 
T 1838. 5 
T 108. 10 
T 1593. 25 

Paragumm ibond Nr T 
1839, av bö sto kvalite t, 
15 mm breda i rullor om 
25 me te r. Pris 3: 25 

~ 
~~t)0 

lsolerpä r lor av steo tit. 

Nr 
T 1817. 
T 1818. 
T 1819. 
T 1820. 
T 20: 0. 
T 2021. 
T 2022. 
T 2023. 
T 2134. 
T 2135. 

Diom . Höl Pr c :o 
mm. mm. 50 st. 

3,2 1,4 0: 15 
4,2 1,7 0: W 
5,1 2,3 0 : 25 
6,7 2,9 0: 35 
8,2 3,1 0 : 55 

10,l 3,9 0:85 
11,l 4,4 1: 10 
12,7 5,5 1: 50 
6,5 4,0 0 : 40 
8,5 4,7 0 : 90 

GLIMMER 
Nr T 1607, s. k. vörme 

miko nit, i 0,5 mm. tjocka 
plattor . 

Stor!. 5x20 cm. 
Stor!. 10X20 cm. 

Pris 
0 : 80 
1: 50 

Motorplåtar av 0,5 mm. 
lackerad plöt. 

Stata rplåt Nr T 1791, 
ytterdiom. 52 mm., ro
toröppning 27 mm. 

Pr st. 0: 08 
Pr 10 st. 0:72 

Rotorplåt Nr T 1790, 
diom . 27 mm., oxel hö I 7 
mm., 8 spör . 

Pr st. 0: 08 
Pr 10 st. 0:72 

fiberbricka Nr T 1821, 
stan sa d lika roto rp löten. 

Pr st. 0: 14 

Motståndstråd 
KANTl-tAL, band och tråd 

Kan!hol A-ba nd , (plottvo lsod tröd), fö r värme
element, strykjärn, lödk ol va r , mo tstö nd m. fl. lik
nande ändamöl. Spec. mot stön d 1,39 ohm pr mtr 
o. kvmm. max. elementtemperotur 1300° C. 

Nr 
N 165. 
N 166. 
N 167. 
N 168. 
N 169. 
N 170. 
~I 171. 
N 172. 
N 173. 
N 174. 
N 175. 
N 176. 
N 177. 
N 178. 
N 179. 

Tjocklek 
mm. 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
..0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 

Bredd 
mm. 
0,5 
0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
1,0 
2,0 
3,0 
1,0 
2,0 
3,0 

Motstönd 
ohm pr mtr 

30,22 
15,ll 
7,55 
3,77 
2,52 

10,07 
5,04 
2,52 
1,68 
3,77 
1,88 
1,26 
3,02 
1,51 
1,00 

Pris pr mlr 
0: 06 
0: 10 
0: 16 
0: 30 
0: 48 
0 : 14 
0: 24 
0 : 48 
0 : 68 
0: 28 
0: 60 
0 : 90 
0 : 38 
0 : 68 
1: os 

(run d tråd), 

Nr 
N :104. 
N 205. 
N 206. 
N 207. 
N 208. 
N LD9. 
N 21J. 
N 211. 
N 212. 
N 213. 
N 214. 
N 215. 

/ 

Diame ter 
i mm. 
0,15 
0,18 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 

Motstönd 
ohm pr mtr 

78,66 
54,62 
44,25 
28,32 
19,66 
14,45 
11,06 
7,08 
4,91 
3,61 
2,76 
2,18 

MOTST ANDSTRAD 

Pris 
pr mtr 

0 : 03 
0: 04 
0 : 05 
0 : 06 
0: 08 
0: 10 
0: 12 
0: 16 
0: 22 
0: 30 
0: ,(5 
0: 48 

Mot stå nd stråd spirallindad på asb estkä rna . 

Nr 
N 216. 
N 217. 
N 218. 
N 219. 
N 220. 
N 221. 

i 

Motstönd Belas tn ing 
ohm pr m. i amp . 

250 0,40 
500 0,35 
750 0,30 

1000 0,30 
1500 0,25 
2000 0,25 

f'Olhfidl 

Pris 
pr mtr 
0: 63 
0 : 65 
0: 68 
0 : 75 
0: 78 
0: 80 

0111111, 

Ele ments tav, med vcir
me spiro l lindad pö e ld

Spolrör Nr T 100, av fast stav me d fäs te n a v 
Jsoli t, lämpl iga för vorio· mässing. Lämpl ig till vär
metror och av stämnings- mekominer o . dyl . Längd 
spola r m. m. God stjock - 22 cm . 125 eller 220 V. 
lek 2 mm. Längd 10 cm. Nr Effek t Pris 

Yttre diom. i mm. 20 T 2116. 250 W 3: 10 
Pris pr st. 0 : 42 T 2117. 375 W 3 : 15 

30 40 50 60 T 2118. 500 W 3 : 20 
0 : 60 0 : 75 0 : 95 1: 15 T 2119. 700 W 3: 60 

Koll ekt orer för motore r 
o . generatorer av bästa 
svenske fa bri ka t. Slits
bred d 0,6 mm. Mött i mm. 

Antol Axel Ytterdiom. 
Nr lam el le r diom. X br edd 

T 1628. 16 7 26X 14 
T 1629. 18 7 26 X l4 
T 1630. 22 7 26x l4 
T 1631. 26 9 26X l4 
T 1632. 24 9 28X 18 
T 1633. 24 7 26Xl4 
T 1945. 36 8 29xl6 
T 2006. 24 8 26X 18 

lsoler. Pris 
Gli mmer 4: os 

4: 15 
4: 30 
4: 30 

> 4: 65 
Boke lit 3 : 80 

3 : 95 
3: 80 

CLAS ÖHLSÖN & C,o Ä.-B ., i N S) 0 N . 

VÄRMESPIRALER 

c• 
Vörmespir al er a v KAN 

THAL-tröd , för stry kjärn . 
kaminer. kok pl att or, ko 
stru ller , ugnar m. m. Spi 
ro lerno finna s fö r följan 
de spänningar , 110, 127, 
220 oc h 240 volt. 

~trykj ärn sspi ral. 

Nr Watt Pris 
T 1808. 400 1: 10 
T 1809. 450 1: 15 

Kam inspiral. 

Nr 
T 181 l. 
T 1813. 
T 1814. 
T 1822. 

Watt 
250 
500 
750 

1000 

Pris 
0: 95 
1: 25 
2: ,(5 
2: 50 

Kokplattspiroler för 
kokplottor, kast ruller, 
ugnar. Enkla spiroler. 

Nr Watt Pris 
T 1334. 370 1: -
T 1335. 500 1: 15 
T 1336. 750 1: 55 

Spiroler i satser om 2 
st. lika löngo med som 
mo e ffekt. R=snobbspiral 
(Rapi dJ. 

Nr Watt 
T 1823. 2X 350 
T 1824. 2X450 
T 1825. 2X500 
T 1826. 2X600 
T 1827. 2X600 ~-
T 1828. 2x750 
T 1829. 2X900 R. 

Pris 
2: 50 
3: 20 
3: 30 
3: 60 
3: 75 
3: 90 
4: 65 

Spiraler i satse r om 2 
st . olika löngo med olik a 
effekt. 

Nr 
T 1830. 
T 1831. 
T 1832. 
T 1833. 
T 1834. 

Watt 
820+380 
820+380 R. 

1100+400 
1500+300 
1500+300 R. 

Pris 
3: 60 
3: 75 
3: 90 
4: 50 
4: 65 

OBS! Spiralerna med 
effekt över 1000 W. Nr 
T 1826-T 1834, finnas fö r 
spänni ngarna 220, 240 oc ~ 
380 volt. För 380 vo lt 
tillkommer kronor O, ee 
pr sot s. 

Reservelement, isolera · 
da me d glimmer och as 
best, passande visso ty 
per av strykjärn och 
kastrulle r 110, 130 elle r 
2?0 volt. 

Kastrullelement Nr l, 
1049. 500 W. , dio m. 12(, 
mm. Pris 2: 80 

~ 
Strykjörnselement Nr 

U 1048, 400 W ., storlel 
135x 65 mm. Pris 1: 65 

n 



Isolerad koppartråd Gummikabel 

Enkel emaljerad (E. EJ. t"? "?"' · . , ... ~ R D V, av extr a prima 
fabr ika t. M juka f lertrö

digo gummiisolerade kop parka bl a r hopv ri dna och 
amvulkaniserade med kraftig t gummi till en rund 

Tröd ens dia m. A nta l mtr 
N r i mm pr kg. 

N 235. 0,06 38000 
N 236. 0,09 16900 
N 237. 0,10 14000 
N 238. 0, 12 9500 
N 239. 0,15 6200 
N 240. 0,18 4400 
N 241. 0,20 3600 
N 242. 0,25 2300 
N 243. 0,30 1600 
N 2.44. 0,35 1200 
N 245. 0,40 900 
N 246. 0,50 570 
N 247. 0,60 400 
N 248. 0,70 290 
N 249. 0,80 220 
N 250. 1,00 140 

Dubbel emal jerad (DE\ . 

N363 . 
N364. 
N365 . 
N366 . 
N 367. 
N 368. 
N 369. 
N 370. 
N 371. 
N 372. 
N 373. 
N 374. 
N 375. 
N376 . 
N3n . 

0,10 
0,12 
0,15 
0,18 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 

En gång bomullsomspunnen 
N 261. 9,30 1500 

Pris pr 
hektogr . 
11: 50 
4 : 80 
3: 80 
3: 10 
2: 35 
2: -
1: 95 
1: 75 
1: 65 
1: 55 
1: 50 
1: 45 
1: 40 
1: 25 
1: 20 
1: 15 

4: 70 
3: 85 
2: 95 
2: 55 
2 : 40 
2: 20 
2 : os 
1: 90 
1: 85 
1: 80 
1: 75 
1: 70 
1: 70 
1: 70 
1: 65 

(E B EJ. 
2: 10 

Två gån ger silkesomspunne n (E S OJ. 
N 83. 0,30 1500 4: 25 

FOSFORBRONSTRAD 

Pris pr 
kg . 

87: -
35:-
29: -
23: 80 
21, sn 
15: 60 
14: 60 
13: 40 
12: 65 
11: 75 
11: 20 
10: 90 
10: 6~ 
9: 40 
9: 25 
8: 90 

36 25 
29 75 
22 50 
19 50 
18 25 
16 75 
15 85 
14 70 
14 
13 65 
13 25 
11 75 
11 60 
11 35 
11 15 

Fosforbronstråd Nr N 97 för utomhusl edni ng till 
tel efon- och ri ngl ed ni ngar . 1 mm. d ia m. C :a 142 
mt r pr kg. Sölj es i ring a r om ½ kg . Pris kr. 3 : 25. 
I ringar om l kg., pris 5 : 85. 

RINGLEDNINGSTRAD KOPPLINGSTRAD 

sladd. 
Nr 

N 357. 
N 358. 
N 34!. 
N 3E 
N 359. 
N 353. 
N 411. 
N 354. 

Ledare o. area 
2X0,75 kvmm. 
2X l 
2X l,5 
2x 2,5 
3X l 
3x2 ,5 
4X l ,5 
4X 2,5 

Gummikab el N r N 379, 
0 D V K. Två mjuka gum
miisolerade koppar kabl ar 
2X 0,75 kvmm, överdra gna 
med gu mmiisole ri ng till 
en ova l sladd. 

Pris pr mt r 0: .56 
Pr is pr 25 mtr 12: 75 
Pri s pr 100 mtr 47: 85 

PVC-kabel Nr N 225, 
bestå r av 15 st. kopp ar
trå da r 0,25 mm i va rj e 
leda re. Area 2X 0,75 kvmm. 
Finn es i ~ärgerna brun, 
gr å, vit och svart . 

Pris pr mtr 0: 50 
Pr is p r 25 mtr 11: 50 

Lampsladd N r N 232, 
R V S, 2X 0,75 kvmm. 
G ummii solerad d ubbe ll e
da re och omfl ötad med 
konstsil ke i fö rg erna 

Ledn ing stråd Nr N 60, 
enkelledare med koppar
tröd, 0,50 mm. Plastiso le
ra d . Pri s pr ni tr O: 10 

Koppl ingstråd N r N 203, br unt, guld e ll er svart. 
ent röd ig eng . push-back. Pr is pr mtr 0: 55 
Förten t koppar tr åd 0,8 Pr is pr 50 mtr 23: 75 
mm. Skjutba r iso ler ing i Pri s pr 100 mtr 45 : 95 
o li ka färger. 

Pr is pr m tr O: 18 Lampsladd Nr N 349, 
0 V G , 2X0.75 kvmm. 

Pri s pr 25 mt r 3: 85 Gu mmiiso lerad parallell 
Koppl ingstråd N r N 387, d ubbell edore, omflätad 

fl ert röd ig push-back. 13X med gl ansga rn i färgerna 
0,20 mm. Förtent. guld e ll er bru nt. O·. 

45 

Pr m 
0 : 62 
0 : 85 
1: 02 
1: 65 
1: 06 
2: 15 
1: 70 
2: 55 

Pr 25 m Pr 1()() m 
12: 95 48: 70 
17: 30 64: 90 
20: 95 78: -
33: 95 127: -
21: 80 81: 60 
44: 30 166: -
39: - 133: -
52: 65 197: -

SVETSKABEL 

Svetskabel Nr N 356, 
50 kvmm kop parka bel m. 
t jock , kraf tig g ummiisole
ring . 

Pr is p r mtr 6: 65 
TÄ ND KABEL 

Tänd kab el Nr N 355, fö r 
bi!ar , gummii solerad och 
lackerad svar t e l ler röd 
gul. Ytterd io m. 7 mm. 

Pris pr mt r 1 : 10 
Pris pr 25 mtr 25 : 85 

NEDLEDNI NG 
N edle dning N r N :r.33, 

mjuk , fö rtent kop pa rka
be l , 14x 0,20 mm. Iso lerad 
med myc ket seg och sto rk 
transpar ent PVC. 

Pri s pr mtr 0: 15 
Pris pr 25 mt r 3 : 40 
N edle dni ng Nr N 202, 

mjuk, förten t koppa rka
bel, 6X 0,30 mm. Lömplig 
som antennlednin g, inom
husantenn och d y likt . 
Plasti solerad . 

Pris p r mtr 0: 12 
Pri s pr 25 mtr 2: 55 

AN TENN KABEL 
Antennwire N r N 228 

består av 49 st. kab lade 
koppor tr6dar 7X7X 0,25 
mm. 

Pris ,pr mtr 0: 30 
Pris pr 25 mtr 5: 95 
Antennwire N r N 391, 

av blank koppartr åd 7X 
0,50 mm med skydd siso
lering av polyth ene. 

Pr is pr 25 mt r 2: -
Ledningstrå d N r N 389, 

som fö regöende men 0,40 
mm d iam . 

Pr is pr mt r 0 : 08 
Pris pr 25 mt r 1: 50 
Ring ledn ingstråd Nr N 

Pris pr mtr 0: 24 Pris pr mt r 
Pri s pr 25 mtr 5: 10 Pris pr 50 m t r 18: 90 

Pris pr 100 mtr 36: 50 • 
Koppl ing,st:åd N r N 321. Ledn ingstråd N r N 390, 

Pr is pr mt r 0: 22 
Pris pr 15 mtr 2: 85 
Pris pr 30 mtr .5: 50 

HORAPP.LEDNING 

•.==< 
Entrö d ig, fö rten t koppa r- mycket böjlig, stark och 
tråd, 0,7 mm, p last ikiso- smidig podurisol. dub be l-
lerad . Enkelledare Nr N 229, led a re, s. k. hörap para t-

Pris pr mtr 0: 16 ä r L3-trådig , gummi isale- ledning . Ytterdiam. 1,8 
Pr is pr 25 mt r 3: 60 rad och glansg o rnsa mflä- mm. Provsp. 25 kV. 

< tad . Ar ea l X 0,50 kvmm. Pris p r m tr 0 : 15 
384, dubb ell edare, 2X 0,7 p · O 27 p · 25 2 75 
mm med mycket stark , vit ri s pr mtr : r is pr . mt r : 
Il t t Pvc Pris p r 25 mtr 5: 65 CK e er ranspar en' - Blykabel Nr N 361, te - PI UPLEDNING 

iso ler ing. Lämp lig även lefonb lykabe l EEB 2X 0,6 SILVERTRAD Pickup- ledning Nr N 392, ~r /ögt a l.c;;rle~~in~t oö mm. Tvö koppa r ledare , Si lver tråd Nr N 222, smidi g d ubb ell edare, I 
't · a n 1' os l'ir e .Sd ema l jerad e, bomu ll som- rent si lve r i massiv 2 mm plast iso lerad och med · 

vagg p ~ e van lg Otr 2å spunna, pappe rsisolera de tröd, lä mp lig ti ll e l-bry- flät ad skär mstrumpa . Yt- , 
spi~. ris p r m r : samt bl ymantl ade . tarko ntak ter 0 . dyl. I bi - te rdi am. 3 mm. 
P~1s p r 25 mt r 6 : - Pris pr mtr 0 : 70 tar om 5 cm löngd . Pri s pr mtr 0 : 451· 
Pris pr 100 m 19 :50 Pris pr 25 mtr 13: 75 Pr län gd 0: 43 Pr is pr 25 mtr 9 : -

HOG~REKVENS
LEDN 1 NGAR 

MÄTINS TRUMENT, av prima svenskt fabrikat. Samtliga med 
p lus minus 2,5 % ov skola ns öndvä rde. 

mötnoggrannhe1 

Paneli nstrument med Panelinstrument med 

Högfrekvenskab el Nr N 
231. Skör mad, låg kapaci
tiv cooxio lkabe l för on
tennf eedra r , fot ocelled
ningar o. d. lnn erl edore 
massiv kop par tråd 1,5 
kvmm a rea , iso lati o n av 
massiv po lythene i fl ötad 
skörmstr umpa av koppar 
och ytte rst en kra ftig 
PVC-sla ng . Yt!e rdi o m. 12 

vridjär nsystem, för både vridmogne tsystem, endas t 
likström oc h vöxelström. för lik ström, med frost
Frostlackerad flöns, diam . lackerad flöns, diam . 65 
80 mm. mm. 

mm. lsolat ionsmotstånd 
min. 60,000 megohm, 
dömpn . 3,3 d B pr 100 fot . 
Impeda ns 7(}-80 ohm . 

Pris p r mtr 1 :85 
Högfr ekvenskabel Nr N 

3'0, i samma utförand e 
som fö regåe nde . Led ar
area 0,7 kvmm. Ytterdia m. 
7 mm. Impedans 65--7 5 
ohm. Pris pr mt r 1: 40 

Högfrekvenskabel Nr N 
32B, som före göen de m. 
d ubb ell ed . 2x 0,5 kvmm. 
Impedans 95-100 ohm . 

Pr is pr mtr 1: 60 o~ ~==:::< 
0 e " ,,, i :::::: 

Bondkabel , polyth en-
isol. tvåled are för hög
fre kv ., fo lde d-d ipo lant en
ner , feede r ledn . o. dy l. 
Bästa enge lska fabri kat. 
Nr N 381, 75 ohm imp. 

Pris p r mtr 0: 30 
N r N 382, 150 ohm imp. 

Pr is pr mtr 0: 40 
Nr N 383, 300 ohm imp . 

Pr is pr m t r 0: 70 
M IKROFON 

LEDN IN G 

Voltmeter Nr T 1921, 
med mötområde (}- 6, (}-
15, (}-30 e ll er Q-60 V. 

Pris 19: 25 
Möt område 0-1 50 V. 

Pri s 19:95 
Möt o mråde (}- 250 V. 

Pr is 21: 75 
Mät o mrå de (}-500 V. 

Pris 23: 40 

Ampermeter Nr T 1922, 
med möto mråde (}-1 00 
mA . (}- 500 mA . (}- 1, 0-3, 
(}- 5, (}-10 e ll er (}-30 A. 

Pris 19: 25 

Volt och Ampermeter 
för l ik- och vöxelström. 
Två mötområden .. Kapse l 
av bake lit . Dio m. 63 mm. 

N r T 1611. Mö to mråden 
(}-15 V. och 0-2 5 A. 

Pris l7 :60 
Nr T 1612. Målo mråden 

(}-30 V. och (}- 50 A. 
Pris 18: 40 

Cell provare Nr T 1919, med lackera t trä handtag , 
gaff el av lättm etall och shunt med 0,02 ohms mot
stånd för be lastn ing ti ll 100 A. Instrumentet har 
vr idmopnetsystem med möto mrådet 3--0-3 V. 
Längd 32 cm. Pr is 24: 95 

c t As ö A L s ö N & C: o A. - B., t N s l o N. 

Vo ltmeter N r T 1923, 
för likströ m. Möto mröc a 
(}- 3, (}-6 , (}-1 5, (}-30 
e ll er Q-60 V. 

Pr is 14: 20 
Mät område (}-1 20 V. 

Pris 14: 95 
Amp eremeter N r T 1924, 

li kstr ö m. Mötområd e (}-
100 mA. (}- 500 mA. (}-1, 
0-3 elle r (}- 6 A . 

Pris 14: 20 

Fickinstrument med två 
möto mråde n och vr id
mogn etsystem, endast fö r 
li kström. Hö lj e av ba ke
li t med förnickla de delar . 
Diam. 52 mm. Finnes i 
tre o li ka utfö ra nden med 
nedanståe nde möto mrå
den. 

Nr T 1937, (}-6 V. och 
0- 120 V. 

Nr T 1938, (}- 12 V. och 
0-120 V. 

Nr T 1939 (}-6 V. och 
0- 12 A . Pris 13: 80 

@) 
Bil ampermeter N r T 

1920, m. hö li e av al umi
nium, dia m. 50 mm. Front
ring av förnicklad mös
sing, diam. 57 mm. Mät
område 20--0-20, 30--0-
30 el ler 50-{}-50 A . 

Pri .s 10: 65 

s& 
Testp enna . A nvänd es 

fö r faststö l la nde om en 
ledning ö r spönningsfö
ro nde , för polbe stömning 
vid li kström samt för 
töndstift spr ov ning ·a . d y l. 

Nr T 2055 avsedd för 
e lektr iker . 

Nr T 2056 för b i lrepa -
ratörer . Pris 14: 50 

t 
Volt meter Nr T 1610, 

fö r båd e lik- och växel
strö m. Två möto mrå den . 
Kap sel av bake li t . Diam. 
63 mm. Mö tområden 0-
12 V. och 0- 240 V. 

Pri s 15: 90 
Vol tmeteJ Nr T 1609, 

fö r båd e l ik- och växe l
strö m. Två mäto mråd3 n 
(}-6 och (}- 1~0 V. Kapse l 
av bake lit, dia m. 63 mm. 

Pri s- 15: 90 

Ficki nstrument Nr T 
1973, för likström, med 
två mäto mråden: (}-50 V. 
och 0- 2,5 V. Spec iellt 
avsett för batteriprov
nin ga r på elektr. hörap
parater. Diam . 52 mm. 

Pri s 19: 25 

Felsökar e N r T 2057 m. 
inby gg d signallampa oc h 
ga lva nomet. , batteri samt 
testsladdar. Ett vö rdefull t 
hjä lp medel som al lo yr
kesmän inom el fack et 
a llti d bö r ha t ill hands. 
Bruksa nvisnin g och ga . 
rant isede l medfö lj er. 

Stor lek 3x 7x l 5 cm. 

· Pris 24: 50 

73 



MIPOLAMSLANG . 

M ipolom slang Nr N 234, 
av konstmassa m. mycket 
hög isolation. Mj uk och 
smidig. Pris pr m. 
Inre diom . i mm. 
mm. 0,50 0,75 1 

0: 13 
5 

0 : 32 
15 

0: 88 

Pri s 0: 0~ 0: 12 
2 3 4 

0: 17 0: 20 0: 25 
6 8 10 

0: 42 0: 50 0: 72 

SYSTOFLEXROR 
Systofl exrör Nr T 193, 

för isolering av kopp 
lingstrå dorna, i längder 
om 92 cm. pr längd . 
Inre diam . i mm. 
Mm. 0,75 1 1,5 
Pris 0: 24 0: 25 0 : 28 

2 3 4 5 
0: 30 0: 35 0: 40 0: 45 

Paneler 
Instrumentpaneler Nr T 

1645, av härdad 4 mm 
masonit, frostlackerade i 
mörkg rönt {Holdo grönt). 
Prydliga, hål lba ra och 
lättbearbetade oppor ot 
paneler. 
Storl . i cm. 

1sx2 5 
20x2 5 
20X 40 
25X40 

ISO LIT 

Pris 
0: 90 
1: 10 
1: 45 
f : 85 

lsol it plottor Nr T 102 
av svart finpolerad isolit . 
Tjocklek 4 mm. Plattorna 
kon erh ål las i nedanstå 
ende storlekar m. slipade 
kanter. 
Storl. i mm. rri s 

l OOx 100 0: 95 
lOOx 150 1: 45 
100X200 1: 60 
150X250 -3: 10 
200X 300 5: -
250x400 7: 75 vv~ 
Kabelsko Nr T 1711, av 

försilvr. mässing, 19 mm 
längd med 4,5 mm hål. 

Pr st. 0 : 08 
Pris pr l O st. 0: 65 

Lödöron Nr T 1708, 
läng d 16 mm, 3,5 mm hål , 
av försilvrad rhössing. 

Pr 25 st. 0: 45 
Lödöron Nr T 1709, 

längd 21 mm f. ö. som 
föregående. 

Pris pr 25 st. 0 : 55 
Lödöglo Nr T 872, med 

3,2 mm hål. Förnicklad 
' mässing. Längd 12 mm. 
i Pris pr 50 st, 0 : 45 
: Toppenslutning Nr T 
! 1713, av 'örsi lvr . mässing , 
I för 8-10 mm kontakter . 
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Pris pr st, 0: 15 
Pris pr duss. 1: 45 

' rm ru 

Bononstift Nr T 253, m. 
kluve n stickpropp av fö r
nicklad mässing. Reffl ot 
t räskaft. 

• Pris pr st. 0: 08 
Pris pr duss. 0: 80 

Bananstift Nr T 28, m. 
bakelitskaft o . fjädrande 
stift av mässing . 

Pr st, 0: 15 
Pris pr duss. 1: 60 

Bononstift Nr T 1729, 
med fyrkluven stickp ropp 
av mässing och bakel it
skaft . Pris pr st. 0: 14 

Pris pr duss. 1: 50 
Anodpropp Nr T 186, 

m. gänga d ebonitknopp, 
Passande i hylsorna på 
vanl. ano db otter ier. Fin
nes i sorterade färg er. 

Pris pr st. 0: 18 
Pris pr duss . 1: 80 

Kontokthylso Nr T 188, 
av förnickl. mässing med 
lödnabb . Passar vanliga 
bananstift . Pr st. O: 13 

Pris pr duss. 1: 45 

T 1484 T 1485 T 1486 T 1487 T 1488 
Rattar och vred av prima högg lanspolerad ba

kelit, försedda med ingjuten metallbus sning och 
fästskruv, utom T 1484 och T 1485 som har inlagd 
läs mutter för fä stskruven. 6 mm hål. 

Nr Diam . mm Höjd mm 
T 1484 30 17 
T 1485 40 17 
T 1486 40 20 
T 1487 Längd 36 mm 14 
T 1488 Längd 44 mm 17 

Pris pr st . 
0: 40 
0: 43 
0: 43 
0: 52 
0: 52 ..... _ 

T 103 T105 T 106 T 107 
Rotlar, av svart eller bru n isolit , eleganta och 

po lerade . Med meta llbussning och fö rsedda med 
skruv för fastsättni ng . 

Rott Nr T 103, graderad från 100-0 över halva 
omkretse n. För 1/4" axel. 

Storlek 50 mm diam . Pris 0: 48 
Storl ek 75 mm d ia m. Pris 0: 65 
Knopp Nr T 105, avsedd för reostat , potent io -

metra r m. m. 40 mm d iam. för 1/4" axel. 
Pris 0: 43 

Knopp Nr T 106, 32 mm i diame ter, för 1/4" axel. 
Pris 0: 45 

Knopp Nr T 107, 27 mm i diameter, för 1/4" axe l. 

Tl9 p() 

Kopplingsskruv Nr T 19, 
med två hål. Av för
nicklad mässing. 

Pris 0: 17 
Polskruv Nr T 20, med 

fast bult a. två muttrar. 
Av förnicklad mässing. 

Pris 0: 20 

Pris 0: 40 
SKALLAMPOR 

i i 
Med dvärgsockel (va n

lig ficklamp ssockel) utom 
T 1900 och T 1906 som ör 
med mignonsockel. 

Nr Lomphylso Nr T 250, av 
förnicklad mässing med 
lädnabb. Passar till kon- --
taktstift en. på rad iarär . ~'- --~~-ll 

T 1894 4 V.-0 ,1 A. 
T 1895 5 V.-0 ,20 A . 
T 1896 5 V.-0 ,3 A . 
T 1897 6 V.-0 ,21 A . 
T 1898 6 V.-0 ,4 A. Pris pr st. 0: 14 K k d'lkl " N ro o , amma r T 

Kontokthylso Nr T 1978 742, med stark fjäder. 
är i __ likhet med T_ 188 Pris 0: 10, duss. 1: 15 
men fo rsedd med rada, 
gula el ler svarta bakelit- <778 
huvud. Pr st. 0: 18 ---. 

Pris pr duss. 1: 95 

Kontokthylso Nr T 187, 
av räd, svart, gul , bl å 
oc h grön bakelit, för ba 
nanstift, och för isolerad 
montering i panel t i ll 5 
mm. pr st. 0: 18 

Krokodilklämma Nr T 
1547, med pl att spets, vil
ken gör bro kontakt på 
fin are t rådar . 
Pr st. 0: 12, duss. 1: 25 

Skollomphållore Nr T 
1977, för dvärgg äng . 

Pris 0: 45 
Skolwire 

Skolwire Nr N 326, 

T 1899 6,3 V.-0,3 A . 
Pr st. 0 : 50 

T 1900 .110 V.-4 W. 
Pr st. 1: 58 

Med låg bajonettsockel. 
T 1901 4 V.-0 ,1 A. 
T 1902 4 V.-0,2 1 A . 
T 1903 5 V.-0 ,3 A. 
T 1904 6,3 V.-0,5 A. 
T 1905 6,5 V.-0,3 A. 

Prst.0:60 
T 1906 110 V.-4 W . 

Pr st. 1: 58 

-F-----4/i! 
Säkring ar för nätanslut

na rad ioapparater o. d . 
Smälta vid dubbla på
stämplade vär det . Storlek 
5X20 mm. 

Säkr ing Nr T 1892, för 
0,07, 0,1 e ller 0,2 Amp . 
Pris 0 : 35, duss. 3: 25 

Skarvhylsa Nr T 189, 
av bakel it, med meta ll 
inlägg och hå l för bo· 
nanstift i bägg e ändar. 

Pr st. 0: 20 
Pris pr duss . 2: 15 

7-trådig knytbar silk e
stål w ire för rodio skalor 
a. dy l. Säkring Nr T 1893, för 

Pr mtr.0:25 0,5, 1,0 elle r 1,5 Amp. 
Rulle om 30 m 3: 65 Pris 0: 25, duss. 2: 25 

CLAS 0 

lt0a:11 j·J•i#•1:M01I 

Skylta r, av alum inium, 
vit text å svart bott en. 
Storlek 34x 5 mm. Valt, 
Ti ll och Från, stor lek 
35X12 mm. 

N r 
T 1503 
T 1504 
T 1505 
T 15J6 
T 1507 
T 1508 

Mikrofon 
Pick-up 
Jord 
Antenn 
Vo lt 
Till -Från 

Pris 
0: 24 
0: 24 
0 : 24 
0: 24 
0 : 30 
0 : 38 

Rörplintar av kadmi era t 
järn, höjd 45 mm, hålens 
diam. 26 mm. 

Nr T 1478, för 1 rör . 
Pris 0: 27 

Nr T 1479, för 2 rö r . 
Pris 0 : 34 

Elektrolytkondensator 
Nr T 1005, stående mo
dell i alum .-böga re, en
hålsfastsöttning, halvtorr 

, typ. Max. arbe tssp. 450 
Volt . 
µF. 

Pris 
32 

6: 25 

4 
3: 75 
2X 8 
8: 50 

8 
4: so 
2xl6 
9: 80 

16 
4 : 65 
3X l6 
10: 40 

Elektrolytkandensotor 
Nr T 1686, torr el. ha lv
torr typ i papp - eller 
pert inaxrär m. lödt rådar. 
Max . arbetssp. 450 Vol t. 
µF 4 8 16 32 

Pris 1: 70 1: 75 2: 20 2: 85 
2x8 s+ 16 2x 16 

2: 05 2,55 3: 75 
16+32 32+32 
3 : 95 4 : 65 

Lågvolts - elektrolytkon
densotor, torr elle r halv
torr typ i papp - eller 
pertinaxrö r m. lödtråd ar. 
Nr µF Max. V. Pris 

T 1735 10 25 1: 25 
T 670 10 50 1:65 
T 1969 25 25 1: 35 
T 1511 100 25 2: 10 

-----Blockkond ensotor Nr T 
490, rulföloc k. Pravsp. 
1500 V. lik strö m. Vacuum
impregnerod. 
50, 100, 200, 500, 700, 1000, 
1500 och 2000 pF. 

Pris pr st. 0: 25 
5000, 1 0000, 20000 p F. 

Pris pr st. 0: 28 
50000 pF. pr st. 0: 42 
0,1 ,,F. pr st. 0: 52 
0,25 µF. pr st. 0: 65 

Blockkondensotor Nr T 
38. I aluminiu mbronse rad 
plå tlåda . Max . ar bet s
spänning 500 V. likström, 
220 V. väx elström . 
Kap . i µ F Pris pr st. 

0,1 l: 40 
0,25 1: 50 
0,50 1: 70 
1,0 2: 10 
2,0 3: 15 
4,0 4: 55 
6,0 6: so 
8,0 8: 65 

c!ifM 1 5' 
Störningsskydds konden

satorer i perti naxrör med 
100 mm lång a anslutnings
sladdar. Avsedda för små 
motorer, såsom : Räkne ma
skiner, mindre fläktar , 
ringklockor, symaskiner , 
dammsugare etc. Max . 
temp . 60° C. fö r 220 V. 
växelström elle r 440 V. 
likström. 

ti-i+iiii 
Skiktmot stånd , induk-

tions- och kapacitetsfria . 
Tolerans 10 %. Med löd
t rådar. Finnes i följande 
värden , 100, 200, 300, 500, 
1000, 2000, 5000, 10000, 
200JO, 30000, 50000 ohm, 
samt 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 
2, 3 och 5 megohm. 

Nr T 774. Max . belas t
ning 1/2 watt. Pr st. 0: 20 

Nr T 153. Max. belast
ning 1 wa tt. Pr st. 0: 28 

Nr T 1640. Max . belast
ning 2 watt . Pr st. 0: 40 

Motstånd Nr T 344, 
trådlindat , 50 ohm, med 
mittuttag, reglerb ar t med 
mejsel. Pris 0: 35 

Vridkondensotorer, 
först~las sigt svenskt fabri
kat, med kullager. 
Nr T 1982, engangs, 75 
pF. Storl . 42x6 0X33 mm. 

Pris 5: 10 
Nr T 1983, tvåg angs, 2x 
75 pF. Storl . 42x 60x62 
mm. Pris 6: 95 

Nr Kap. i µF. 
T 662 0,1 
T 664 2X O,l 

Pris Nr T 1984, engangs, 463 
l : 95 pF. Storl . 42X60X 33 mm. 

2
, 20 Pris 4: 65 

T 665 2XO, 1 och 0,005 
Pris 3: 40 

T 661 0,07 o:h 0,0025 
Pris 1: 95 

T 663 0,1 och 100 ohm. 
Pris 2: 35 

T 666 0,5 och 50 ohm. 
Pris 2: 85 ---Glimmerkondensotorer 

Nr T 1115, induktionsfria, 
med täckp lattar av per
tinax , vaximpregnerade 
och försedda med för
si lvrode anslutning strådar. 
Max . arbetssp . 500 V. lik
sp., 300 V. 50-per. växe l
spönning . 

Kap . pF 
25 
50 

100 
250 
500 

1000 
2000 
5000 

Pris 
0: 52 
0: 42 
0: ·42 
0 : 45 
0 : 45 
0: 60 
1: 35 
2: 60 

Nr -T 1985, tvågangs, 2X 
463 pF. Storl. 42x60x6 2 
mm. Pris 5: 90 

' Vridkondensator Nr T 
271, pertina xisole rad, en
hålsfastsättning , med 6 
mm axel. Kap . 525 pF. 
Storlek 48X 48 mm. 

Pris 3: 95 

Kopplingsplint Nr T 
1451. Av bakelit, med 3 
kontakthyls or av mas
sing, passande vanl. ba
nanstift. Pris O: 42 

CLAS O H L SON & C: o A. - B., IN S) 0 N . 

Potentiometrar, av bästa 
fabrika t, hård kol bana 
uta n skrapningar. 

Nr T 1648. Utan ström
brytare. Log. Storl., 0,005, 
O,Ql, 0,05, 0,1, 0,5, 1 eller 
2 megohm . Pris 3: 25 

N r T. 1647. Med vrid 
strömbrytare. Log. Storl . 
0,5 eller 1 mego hm. 

Pris 4: 65 
Nr T 1877. Med tryck -

a. d ragströmbrytare . Stor
lek , 0,5 och 1,0 megohm. 

Pris 5: 10 

Potentiometer Nr T 1989, 
trådlindad, linjär, i bake
litkåpa, max bel astning 5 
wa tt . Finnes i storl. 30, 50, 
100, 1000 och 10000 oh m. 

Pris 3: 35 

Anoddros sel Nr T 1137, 
för drosselk appJ. av HF
pentod-detektor . 600 Hy. 
6000 ohm. 15 mA. 6: 15 

Sildrossel Nr T 1136, 
max. belastn. 200 mA. 
Likströ msmotst. c ,a 150 
ohm. Indu ktans 21 Hy . 
vid 100 mA. 10 Hy. vid 
200 mA. Pris 11 : 60 

Sildrossel Nr T 2141, 
max. bela stn . 100 mA. Lik
strömsmotstånd 500 ohm. 
lndktuans 20 Hy . vid 60 
mA. Pris 6: 95 

Lågfrekvenstransform. 
Nr T 2018, omsättning 1: 3. 
Kapslad. Vikt 440 gram. 

Pris 6: 95 

~ 
Omkopplare Nr T 1490, 

för enhåls montage. 1/4" 
axe l. Längd med axe l 9 
cm. Finnes med följa nde 
kontakter, 1 X 7, 1 x 8, 
1x 10, 4x2, 2x 3, 3x 3, 
2X 4 och 2x5. Vid order 
uppg iv önskat antal kon
takt er . Pris 2: 70 

Omkopplar e Nr T 2029, 
lika !öreg., men med 
glidk ontak t utan knäpp. 
1 x 11 kontak ter . 

Pris 1 : 75 
7!, 



PERMADYN 
HOGTALARE 

qv allra bästa fabrikat, 
i modernt utförande . 

T 1586 är även lämpli g 
för inkoppling sam mikro
fon till radioapparaten. 
Kapplingsschema sändes 
gratis . 

Nr T 1586. Starl. 4". 
Fältstyrka c,a 6500 Gauss. 
Talspaleimp . 35 ahm/400 
per . Max. belastning 0,5 
watt . Vikt 425 gram . 

Pris 9: 85 
Nr T 1587. Starl . 5". 

Fältstyrka 6500 Gau ss. 
Talspaleimpedans 4 ohm/ 
400 per. Max . belastning 
1 wat t. Vikt 530 gram . 

Pris 12:-
Nr T 1588. Starl. 6". 

Fältstyrka 7000 Gauss. 
Talspale imp. 4 ahm/40:J 
per. Max. belastning 2,5 
watt . Vikt 630 gram. 

Pris 16: 50 
Nr T 1589. Starl. 8". 

Fältstyrka 7500 G . Tal
spal eimp. 4 ahm/400 pe r. 
Max. belastning 3 watt. 
Vikt 930 gram. 

Pris 19: 75 
Nr T 1590. Starl. 10". 

Fältstyrka 8500 G. Tal
spaleimp. 8 ah m/400 per. 
Max . bela stning 7,5 watt. 
Vikt 1500 gram . 

Pris 34: 50 

Detektor Nr T 73, med 
känslig kristall, monterad 
på ebonitplatta m. stick
kont akter a. dommskydd. 
Förnicklad. Pris 2: 20 

Kristall Nr T 2003, för 
detektorapparater. 
Provad. Pri s O: 95 

BYGGSATS 
till en enkel , billig radio som en pojk e kon bygga. 

Ritning Nr A 90, t il l 
enrärs radiomattagare för 
här telefon . Drive s m. 10 
ficklampsbatterier . Rit
ning och arbetsbeskriv
ning ära tydliga och ut
förliga varför det är lätt 
och enkelt att bygga en 
liten radiamottagare med 
vilken alla större statio
ner i Europa på mellan 
och långvå g kunna av
lyssnas. Endast lädverk
tyg, mejsel och tång be
hövs för arbetet. 

Pr is 0: 60 

Rodiobyggsots Nr T 544, 
inneh . ett lämpligt radio
rör somt alla erforderliga 
delar för byggand e av 
ovans t. enrärsmottogore. 
Batterie r, opporotlådo , 
antennmaterial och här
telefon ingår icke i sat
sen. pr sats 17: 85 

Rodiolådo Nr T 93, till
verkad av brunbetsad o. 
fernissad björk, enligt 
ritning Nr A 90. From
panel borrad . Pris 4: 95 

Rodiolådo Nr T 2002 i 
likhet med T 93 men 
oborrad panel. 4: 90 

I AMERIKANSKA RADIOROR I 
I av förstklassigt fabrikat säljas enligt särskild 

1 I prislisto som, jämte rabattvillkor sändes gra 
tis på begäran . :...----------···--· ... -.. .-- .. .- .. 

R E S T P A R T I E R av fabriksnya förstklassiga 
rodiorör, vilka utsäljas till nedanstående låga 
nettopriser. 

Europeiska typer : 
Nr 

T 577 
T 578 
T 468 
T 1615 
T 1616 
T 882 

Amerikanska 
T 906 
T 1340 

Typ 
ux 208 
NX 216 
L 43:J 
Al 
B 1 

DT15 
typer: 

typ 58 
typ 77 

motsv., typ 
A 209 
B 205 
B 406 
A 409 
B 409 
KC 1 

Netto pr si 
4: 55 
4 : 55 
3: 85 
3: 05 
3: 15 
4 : 55 

Pris pr st. 3 : 85 
Pris pr st. 3: 50 

RÖRHANDBOK 
Rörhandbok Nr BB 419, innehållande fullstän

diga dato, sockelkopplingo r och måttuppg if ter för 
över 600 olika amerik anska och europeiska rör
typer, även de nyaste typerna, miniatyr-, acorn 
rör m. fl. En oumbärlig handbok för allo som ho 
med rodiorö r att göra. Tredje utökade uppl agan, 
tryckt 1950. 80 sidor. Pris 1 : 95 

Kristallmottagare Nr 
2005, med kapslad de· 
tektor och variom eler av 
stämning. Finnes för våg 
längder: 150-300, 250-450, 
400-800 och 800-1600 m 

Kristall Nr T 200.C, är Vid beställning uppgi 
en fu llgod, billi g krista ll. 

Pris O: 65 önskad våglängd. 

Hörtelefon Nr T 479. En 
förstk lassig telefon av 
bästa fabrikat, stabilt och 
noggrant utförand e. Stör
sta känsli ghet a . utmärkt 
liudkvalitå. Pris 15: 90 Pris 20:-

76 

Antenner av aluminium· 
rör, fristående med prak 
tiska fästen . Starka, lätt
monterade och effektiva 
vertikalantenner. 

T 1879 T 1880 T 1881 

Fönsterantenn Nr T 1879 
är 170 cm lång, tvådelad 
och försedd med skyd ds
hylsa . Fästet ställbart i 
tre lägen. Pris 8: 15 

Fönsterantenn Nr T 1880 
är i likh et med Nr t 1879, 
men tredelad och 350 cm 
lång. Pris 9: 25 

Takontenn Nr T 1881 är 
fyrdelad och försedd med 
överkapslade skarva r och 
kraftig fästanordning. 
Bakelitisolering 5 meter 
~ng . Pr~ 19:50 

Takrännsis olator Nr T 
1166, av porslin med st6n
dare och skruvklämma av 
kraftigt galvaniserat järn. 
Höjd 36 cm. Pris 1 : 40 

Åskskydd N r T 1667. 
Automat. bl ix t- a. över
spönningsskydd för an
tennen. Kåpa av bakelit . 

Pris 3: 60 

Antenngenomföring Nr 
T 1816, av mässing med 
koniska tätningsmuffar 
av bake lit och dubbla 
fästmuttrar för tr6 den i 
va rje ände . En praktisk, 
dragfri genomföring för 
5 mm hål. 

Längd 20 cm 0: 65 
> 25 > 0: 70 
> 30 > 0: 80 

Mikrofoner 

Inomhusantenn Nr T 
1532, är en utmärkt an
tenn som är lätt att upp
montera . Försi lvrod spiral 
med tv6 isolerade stift 
somt gummiisolerad ned 
ledning med bananstift. 

Pri s 1: 65 

lsolatorkedjo Nr T 296, 
med galvaniserad, kraf
tig fjäd er o. två porslins
iso lotor er. Pr is O: 95 

lsolotorkrok Nr T 182, 
av mässing m. porslins 
inlögg. Användes för in
omhusantenn. Längd 5 cm. 

Pris 0 : 16 
Antenni solato rer Nr T 

65, av grönt porslin, stor
lek 27X 36 mm. Äggfor 
mig . Pr st. 0: 12 

Pr duss. l: 05 

Jordledningsklömma Nr 
T 1748, av kraftigt golv . 
järn med förnicklad fäst
skruv m. låsmutter . Max. 
gripvidd 23 mm. 0: 32 e• 

Antennomkoppla re med 
bakelitsockel, längd 10 
cm. 

Nr T 2100, brun. 1: 20 
Nr T 2101, vit. 1: 30 

Bil VIBRATOR 
Vib rator Nr T 1882. 

Amer. bilvib rator Elec
tronic 1703, omvandlar 6 
volts likström från bil
batte ri e . d. ti ll 115 per. 
pu lserande ström vilken 
kan upptransformera s t ill 
önskad spänning. Med 4-
polig sockel för amer. 
rörhållare. Pri s 15: 50 

Rörhållare Nr T 1070, 
av högvärdig bakelit med 
ingjuten fästplatta. 8-pol. 
oktalsockel. 
Pris 0: 35, duss. 3 : 50 

Kristallm ikr ofon av först
klassig t svenskt fabrikat. 
Trot s det I6ga pri set är 
denna kristallmikrofon av 
mycket god kvalite, med 
jämn känslighe t över hela 
registret. Känslighet -45 
dB. Frekv.-omr. 40-7000 
p/s. All göngning är 13X 1 mm' o:m:,,öooJ 

M 544 
M 545 

~;j, 
Mikrofon Nr M 543, i 

förkromat kulformigt höl
je av metolltrådsnät. 65 
mm diom. Anslutning till 
handtaget o. sladden ge
nom kontakt inuti det 
invändig t gängade fästet. 
Membranet sitter i plan 
m. hopfästningsringen o . 
om mikrofonen placeras 
st6ende blir känsligheten 
lika 6t alla sidor. Om 
man sätter en mikrofon
led M 546 mellan hand
laget och stativet kan 
mikrofonen lutas och 
önskad riktningsverkan 
erhålles. Pris 42: -

Mikrofonhandtag Nr M 
544, av förkromat metal l
rör, längd 12 cm. Mikro
fonen skruvas på övre 
ände n dör anslutni ngs
kontakt finnes. Faslskruv
ningen tjänstgör även som 
strömbrytare i det man 
end ast lossar mikrofonen 
ett halvvarv, d6 den är 
urkopplad. Med2 m skär
mad sladd . Utan sla dd
ko~lakt. Pris 7: 75 

Mikrofonhandtag Nr M 
545, som för eg . men med 
8 m lång sladd. 

Pris 12: 75 
Mikrofonled Nr M 546, 

ställbar led att skruva 
mellan mikrofonhandta
get och stati vet, av för
nickl. mässing. 

Pris 5: 75 

CLAS OHLSON & C : o A.- B., iNS)ON . 

• Mikrofonkapsel Nr M 
547. Kristallmikrofonsy 
stem kapsl at i bak elit
hölje, storl. 48X l3 mm. 
För utbyte av eventuellt 
skadade element i kri
stallmikrofoner, samt för 
monter ing i hölje efter 
beha g. Såväl kapsel som 
sladd måste vara skär
made med metall. Liten 
och god kristallkapsel av 
hög kvalite . Pris 22: 50 

Mikrofonkapsel Nr T 
276 kolkornskaps el, L.M. 
Erikssons fabr ikat, omon
terad, avsedd att inbyg
gas i fodral efte r behag . 
Motst6nd 40 ohm. Diam . 
50 mm. Pri s 5: 80 

El 
~ 

M ikr ofontron sfor motor 
Nr T 2017, omsättn. 1: 40. 
Passar ovanst. kolkorns
kapsel och alla andra 
lågohmiga mikrofoner. 

Pri s 5: 85 

Volymkontroll Nr T 1675. 
för grammofon intag et på 
radioapparater. I hölje 
av frostlackerad mössing
plåt . 10000 ohms mot
stånd . Pris 6: 20 
Mikrofon Nr M 573, 

>Bernic Baby>. Kolpul 
vermikrofon m. karboni
serade elektro 'der o . in
byggd transf. Hölje och 
fot av pressad bakelit. 
En l iten trevlig mikro 
fon , för anslutning till 
grammofonutt age t på ra
dioapparater . Matas. med 
vanl. ficklamp sbatter i . 

Pris 18: 60 

Elektroljuddasa Nr M 
557, >Dvx>, en svensk 
pick-up av hög kvalitå . 
Elegant bakelithölje med 
universalfäste som passar 
alla tona rmar. Skärmad 
anlutningssladd. Utom
ordentlig god och full 
ändad återgivning på he
la tonregistret. Kra~igt 
ljud. Utgångsspönning c ,a 
2 volt. Pris 23: 25 

Elektrodosa Nr M 572, 
av pri mo svenskt fobr. 
En utomordentligt god 
nykonstruerad e lektro
dasa. Frostlackerad, med 
universalfäste. Kan fästas 
till alla tonarma r. Stor
lek 40x33 x l9 mm. 

Pris 14: 95 

Elektrodosa Nr M 911, 
en prima magnetpickup i 
bakelithölje med univer
salfäste. Med sladd för 
anslutning direkt till ra
dioapparat. Pris 19: 50 

' Kristalltonarm Nr M 348, 
fabrikat N . D. C. Arm 
av svart bakelit . Vridbar 
pick-up för nå I byte. Ett 
axialkullager i fästet gör 
att armen är extra lätt 
rörlig. Längd 25 cm. 
Utomordentlig ljudkvalitå. 

Pris 26: 40 

Kristallin sats Nr M 690, 
passande till tonarm med 
kristallsystem . Piezoelek
trisk kristall i bakelit
kapsel, komplett med nål
skruv. Pris 8: 75 

n 



OBSERVERA I 
För emballeringens skull 
expedier as icke mindre 
ön 2 skivor i en order . 

SVEN-OLOF SANDBERG. 
7002 Svarte Rudolf 
- Colle Schevens vols 
7003 Lo Polomo 
- Sög mig godnott 
7004 Livet i Finn~kogorno 
- Norska valsen 
7009 Mitt Kentuckyhem 
- Dör björkarna susa 
7123 I Lissabon 
- Flickorna i Smölond 
71'69 Roslagens vackraste 
ros - Jungfrun pö Jung
frusund 
7243 Gamle Svarten 
- Capri 
7356 Near You (Nära) 
- Den kvällen i Sonta 
Cruz 
7394 Oh, en sön underbar 
morgon - Folk tror sö 
lätt man är kör 
7395 Bort frön min dräm 
- Min lill a trilla 
7400 De tre klockorna 
- Karnevo I i skogen 
7414 Den flickan sko bäro 
mitt efternamn - Under
bor 
7450 När Bröllopsklocko r 
r1nga - Lyssnar Du till 
mig i kväll, Lilla Mor? 

AKE GRONBERG. 
7253 Resultat av p löjn in cs
tävl on - Schottis pö Va l
hall 
7240 Det var en gÖng en 
sjöman. De l 1-11 · 
7317 Ake sjunge r visor 
Del 1-11 
7421 Dans i Lillstug a n 
- Den gamla dansba nan 
7445 Gungorna och karu 
sellen - Pö Cafe du 
Pola is 
7483 Styrman Nord 
- Ensam på en krog 
Hamburg 
7515 Kluck, Kluck, Kluck, 
Kluck - 22,an Ann-Kri
stinn 
7516 Lördagskvöll i Para 
dise t - En hambosväng 
BRITA BORG. 
7309 Allo säge r ott jag 
ser så ledsen ut - Löt' en 
gö, löt'en ligga 
7387 Eken i porke n 
- Odets ironi 
7405 Love, Amour och 
Liebe - Vem - Vem 
7416 Den första o ni ngen 
- Somba Agusto 
7425 En göng - en vör 
- Si Si, So So, Sa sa 
7463 Sö hor Odet bestämt 
- Hemlig kärlek 
7479 Jag ska' ta' morfar 
med mej ut i kväll - Vor 
är Du? 
7480 Allright Louie, drop 
the gun - Too Much 
7502 Music, Music, Music 
- Kärlek fr ön A till 0 

78 

Grammofonskivor I UTBYTE ----·-, 
av skivor tillåtes ej. Vid 

1

1 

order å grammofonskivor 
j t~rde reservnummer upp· 

:.~::?.!; ..................................... .. 
HARRY BRANDELIUS. 

ELIT-serien, nr på 7000. Pris 3: 60 
7214 En sjöman vanka r 
vakten löng - Hem igen , 

BERTIL 800 . ULLA BILLQUIST. 

7266 Violer till Mor 
- Ett hemlöst barn 
7268 Sången om War
szawa - Symfoni 
6032 Jubelklockor -
Klippa, Du som brast för 
mir.i 
6033 Jag är främling 
- Jerusalem 
7319 Fem minuter til l 
- Tongo Pizzicato 
7330 Mo rmors drömbok 

- En kärlekssöng 
7310 En gå ng en söndog 
- Farvä l 
7360 Tango di Conce rt ina 
- Jog minns en söng 
7382 Drömmar ov si lve r 
- Romo na 
7386 Häl sa dem där
hemma - En· dörr pö 
nlänt 
7361 Ack vore . jag (Lon
donderr y Airl - Hjärtats 
SOQO 
7369 Ingen som Du 
- Hemmets sva lor 
7443 Mitt gamla hem 
- När kärleken dör 
7455 Den gröna dalen 
- Varför skrev jag ingen 
visa? 
7462 Jag drömmer om en 
jul hemma - Blöklint och 
vio l 
7467 Lilli Marl eens bröl 
lop - Du är den enda 
7482 Gamla lyck liga sal 
- Sanny Boy 
7490 Två solröda segel 
- Det hände i Ada na 
7499 En vänlig vrö 
- Sommarnattens melodi 

SVEN AREFELDT. 
7407 Buttons and Saws 
- Yau cell everybody 
Darli ng 
7409 Konserverad gröt 
- I en raddböt till Kina 
7415 Bli inte kär 
- Ah, Moderne 
7444 Maharodjan av M.:i
gador - Pudra d in kind 
7446 Man ska alltid bjuda 
pö det bästa som man 
har - Tre smö sillar 
7461 Hoppa i byxorna 
- S6ngen om Medelpad 
7464 Mahzel - There's 
Yes Yes in your eyes 
7 493 H i ö rta ts röst 
- Skotsk Hopp -Polka 
7498 Negerkyssa r 
- Matilda 
7504 Senare - Jag fick 
en kyss ti 11 God nat t 
7473 Ram-Tam-Jam 
- Hum-Hum-Hum 
7474 Ugh-Ugh-Ugh 
- Hm, sa' Paddan 

7054 Godnattvalsen 
- Blå rosor 
7114 Starsötern-valsen 
- När fyrarna tändas 
igen 
7217 Unde r takö sarna i 
Paris - Flickan i Mar
seille 
7255 Möte i gränden -
Hur har du det med kär
leke n 

7118 Vör lil la stuga 
- Din barnat ro 
GOSTA JONSSON. 
7372 Tio, va de va livat i 
holken - Farsan o . mor
san bar pö vi schan 
7413 Skutan och vind en 
- Sjömanskistan 
7441 Al la Fyrar bl inka 
- Peng, Peng, Peng 
7447 Gammaldags 
- Dans på rasar (Valsl 
7475 Harriet 
- Min vilda Blond in 
7469 'Den ga mla Kyrkan 
- Vid en gammal gata i 
Monterey 

ANDERS BORJE. 
7187 Den eviga s1amans
va lsen - En sjömansvisa 
7'297 I mitt hjä rta du ä r 
- Overall! ser jag bara 
dig 
7302 Se Sundbyb erg och 
sedan dö - Vi har varit 
pö turne 
7329 Haha - Haha 
- Blombackavalsen 
7338 Sjömann en och stjär
nan - Sjömanslängtan 
7348 Sjörövarhamba 
- Mera bruk i bal jan 
bays 
7390 Flickan i grammofon 
affären - Det finns visor 
7393 Nattvialen 
- Alskar Du, sö älskar 
jag 
7404 Pojken och ösnan 
- Sju sjösjuka sjömän 
7419 En körleksnatt i Bue
nos A i res - Du gav mig 
en ros 
7428 Kolinka - Vi segla 
pö ett litet moln 
7442 En bukett röda rosar 
- I rosornas stad 
7458 La Seine 
- Bole ro 
7460 Nig och kuta runt 
- Bullfest 
7478 Fem smö sjömön i en 
roddbö t - Dans vid Mid 
sommarskär 
7492 Tangokavaljeren 
- I Sjunde Himl en 
7500 Pepi ta dansar 
- Carina 

7246 Aftonklockorna -
Julgr a nen frön mina 
barnaör 
7215 Nordsjön 
- Spelman sbruden 

JODDLING . 
GRETLI o . RUEDI EGGER. 
7270 Två glada Tyrolare 
- Alpschottis 
7484 Cittran min 
- Vallflicka n 
7506 Mors egen jodd lar
vals - Joddlarskalan 
HARRY KULLENBORG. 
7380 Pappa , varför de' 
- Sju fula ankun gar 
7354 Bjällerkl ang (Barn
kör ) - Jultomten tror 
jag inte pö 
7488 Copac abana 
- Aj, min Mamita 
7508 Poinciana 
- Amapola 

SAM BAi 
JAERDE-FINNBERGS 
ORKESTER. 
7427 Apasianadamente 
- Kan vi inte börja om 
igen 
74: 3 Baia - El Torea dor 
7418 Zacatecas 
- Cuanto le Gusta 
7456 La Raspa 
- Chiquita Bacana 
SEYMORS ORKESTER. 
7377 Aj, Ai, Aj Ma ria 
- Tobou (Samba) 
7517 I 'd 've baked a cake 
- I eon d ream can t'I ? 
REINHOLD SVENSSONS 
KVARTETT. 
7448 I m getting senti men
tal over yo u - Memo ries 
af Paris 
7449 I surrende r Deor 
- There·s a sma ll hotel 
R. SVENSSON. 

HAMMONDORGEL. 
7426 Tiger Rag 
- 12th Street ra g 
6000 Sang af Paradise 
- Song af Sangs 
6015 Roses of Picardy 
- Tango Illu sio n 
SIV ocl-i MAJ. 
7411 Maria ndl - Jag vill 
skriva nöt vackert till Dej 
7422 Jag sjöng en göng 
- Söde rhav ets !llelodi 
7432 Nidälven 
- Farmareflicka n 
7453 Vår lilla Locksöng 
- Lyckliga timmar 
7468 Snöflin gor 
- Tomten 
7495 Serenad (Stöndchen) 
JSchubert) - Voggsöng 
/Mozart) 
7503 Söpbubblor 
- Mormors söng 

C L A S O H L S O N & C : o A . . B., I N S J O t-.. 

, 

... 

LISBETH BODIN . 

7112 När klockorna ringa 
i S,t Mary - Smö svalor 
7143 Si lvermöne över ber
gen - Kom till ditt hem
land 
7227 I min lilla, lilla värld 
.av bl ommor - Lille bror 
skall sova 

CARL HOLMBERG. 

7365 Vad gör det att vi 
skiljs fö r i afton - !Av
skedsvalsen) Nu är den 
stund 
7408 Dö är min )veka 
gjord - En tango om 
kvinnan 
7429 Förgäves 
- En si lhuett 
7438 En stjörnenat t 
- Min jänta så ror 
7454 Främmande länder 
- Om Du var de n enda 
flick an 
7459 Laredo - En röd 
b lommar till en blond 
llick o 
7470 Room full af Reses 
- Someone li ke you 
7489 Du lyckliga t id 
- Var det kärlek? 
7496 6r ömsemestern 
- Kanske 
7510 När man är ung och 
kär - Dör blåklinten 
bl omma r 

MOLLY ASBRINK. 

7364-Tvö smö hönddr 
- I en liten barkböt 
7403 Vid din lilla sång 
- Tummelull !K. De ller l) 

EVERT TAUBE. 
7132 Moj pö Molö 
- Va ls pö Angön 
7472 Breve t till Lillan 
- Damen i svart 

STURE RUNDQVIST. 

7501 En dag knackar 
kan pö Din dörr -
br ö ll opsdag 

EVERT GRANHOLM . 
7184 Kalson i Tyro len 
- Jömtlandsjazzen 
NILS BERTELING. 

lyc
Vör 

7514 Mors brudslöja 
- De lyck liga barnaåren 

CALkE REINHOLDZ. 
7271 Med 100 drag spe l 
och en fli cka - Bull
toftavalsen 
7285 Annas snäckskrin 
- Luffarvisa 
7331 Per Olssons Bonno· 
gård - Tocka Fagerlu nd 
fö r de' 
7384 Sambo dansar horn
bo - Hör dansa r Bri tt 
Ma r ie 
7392 Kvösarva lsen 
- Lördogsvalsen 
7417 Gunnar Vägmans 
vals - Hur tokigt som 
helst 
7430 Jag tror, att jag tror 
- Dö län gtar en norrlän
ning hem igen 
7465 Motorcykeln 

STOORS HAWAI/-
ORKESTER. 

7088 Hör du min hemliga 
längtan - Tindra vackra 
stjärna 
7121 Hawaiians vals 
- Drömmarnas O -
Tahiti 
7194 Hawaiiflick an - Uti 
Popete p6 ön Tahiti 
7196 Yngve Stoors Jub i
leumspotpurri. Del 1-11 
7221 Bröllopsresan ti ll 
Hawoii - Forvöl min 
köra 
7279 Blö lag un 
- Samoa 
7247 Goodbye, GoodbvE1 
mitt blö Hawoii - Sjö
mansjul pö Hawaii 
7292 Overge mej aldrig 
- 0 Söderhav 
7370 Rytmen frön Hawoii 
- Mönsken över Tahiti 
7383 Söderhavspä rl or 
- Snäckans söng 

NAEMI BRIESE. 
7325 Linda- Gull. - Du 
skall icke ge mig rosor 
7344 Accordeon 
- Tvö v ita orkideer 
7374 När du ler 
- I rosenrött jag dröm
mer 

HARRY DAHLGREN. 
7512 Me l slaka musta
scher - Grabbar med 
hör pö bröste t 
ERLAND STOOR. 
7509 Stora Da ldansen gör 
- En lördagsmelodi 

CARL JULARBO t i llsam 
mans m. OLLE JOHNNY , 
ERIK FRANK o. JULARBO 
JUNIOR . 
7172 Livet i Finnskogorna 
- Fäbodva lsen g6r 
7211 Jularbo-schottis 
- T restegsva I sen 
7287 Gr övelsiö- Vol sen 
- Ga mma l Dala-polka 
JULARBO JUNIOR TRIO. 
7353 Solglitter (Vals ) 
- Lapp -Sofis ha mbo 
7402 Ordning pö torpet 
- Stint ans va ls 
7406 Såpbubblo r 
- Yea rning 
7436 Tre glada spe lmän 
- Spelglädje 
7452 You were meant fo r 
me - The wedd ing af 
th<> pointed dol l 
7466 Ha mmarforse ns Brus 
- Tjolitt a-schottis 
7486 Oh Jo hnny 
- Crazy Rhythm 
7507 Föbodkvöll 
- Pö Höga nloft 

OLLE J.OHNNY. 
7260 Under Paris broar 
- Vibrerande kärlek 
7286 SäkkijärvFJn-Polka 
- Völödals- t1ambo 
6029 Guld och silve r 
- Gu ldr eg n 

ERIK FRANKS 
ENSEMBLE. 

- Gamle Dramm 7261 Novelty Accordeon 
7505 Joha n ~å Snippen - Fast fingers 
- Fram me stora spru- 7318 Accordeon Riff 
ton. G ubbar - W indow Poin 

C L A S O H L S O N & C: o A. - B., I N S J 0 N. 

CHARLES WILDMANS 
ORKESTER. 
7439 Tango Zigane 
- Blus Strings 

YNGVE STOOR 
med stora 

Hawo ii or kestern 
GOST A TORN ERS 
ORKESTER 
7485 Blue Orchids 

E 5004 Sköna Latitude r 
Del 1-11. 30 cm skiva . 

- Everything but you 
THORE SWANE RUDS 
TRIO. 

Kr. 5: 40 
ALLA TIDERS DRAGSPELS
ELVA. 

7487 lnvention 
- Almost bald 
EXPRESSENS ELITORKES
TER 1949. 
Pariserorkestern . 

E 5002 -De stora pojkar
nas l6tor. Del 1-11. 30 
cm skiva . Kr. 5 : 40 
TIVOLI KONCERTSALS 
ORKESTER 

Tv6 sk·1vor ·1 albu m 7 20 E 5006 Tango Ja lousie 
' !Gode) - Tango Bolero 

7433 lnd iana Del I och 11 !LlossasJ Kr. 5 : 40 
7434 All the things you 
are - Don't bl ame me GRONA SERIEN. 
EXPRESSENS ELITORKES
TER 1950. 

Kr. 3: 30 

7497 Fine ·on d dandy 
CARL JULARBOS . 
ORKESTER. 

- September in the rain 
CHARLES REDLANDS 
ORKESTER. 

8007 Dör näckrose n 
bl ommar - En jazz uppö 
handklaveret 

7388 Alla behöver en 
lyckoklöver - Heart
breake r 

8035 Ny a Skellefteva lsen 
- Norrlandsminnen 

HASSE WALLINS 
ENSEMBLE 

8049 Min första komposi- . 
tian - Akerbyva lsen 

7477 The Harry LI me 
Theme - Marionette 
7513 Lilla Pa ri s 
- Klockorna vid Seine 
CALLE JAERDES 
MUSETTKVARTETT. 

JACK GILL- IVAN THELM~. 
8064 Symfo nisk marsch 
!Frosini) - Karneval i 
Vened'g 

7440 La Java - Franskt 
foxtrotpotpurri 

HARRY PERSSON. 
(MUNSPEL. 
805A Va Isens ros 
- Efter balen 

MARTIN LUNDBERGS 
KAPELL. 

WIVEX STRAKORKESTER 
Köpenhamn. · 

7511 Pö Morgo nkröken 
- Tuna-hambo · 

8017 An der schönen 
blauen Donau . Del 1-tl 

RODA SERIEN. Kr. 3: -
ALICE BABS NILSSON . JO HNNY BODE. 
3513 Jodd larflickan 3571 Till hemmet tanken 
- Den vandrande jodd- Qår - Vä stkustens vals 
laren 3407 Vid barndomshem -
3674 Nu är julen öter hör mets gind - Blönande 
- Alla g lada tomt ar s sommarnat t 
hambo EVERT GRANHOLM . 
YNGVE STOORS 3l9l Lili Marle en 
HAWAI I ORKESTER. - I dag är jag sö 
3459 När mönen strör sit t lycklig 
si lver öve r drömmarnas ö HARRY PERSSON. 
- Lilla Lolol i 3457 Lirum dirum 
3502 Aloha Oe - Jag A sicken !est 
älskar dig sunnanvind SPELMANSPOJKARNA. 
3704 St järnor i Hawai i 3279 Konvoljens avsked 
- Pal mernas par adis - Den gamla sekre tären 
3733 Söderhavets söng 3418 Mormors hambo 
- Sunnanvind - Vingöke rsvalse n 
3765 Bland röda korall er 3435 Rallarhambo 
- Hawaii-Serenad - Stenhugga rpolkan 

CARL JULARBO. 
GOSTA JONSSON 3314 Jularbo genom tide r-
3680 När klockorna ringa na. Del 1-11 
- Vid julbrasan 3638 Nya Vörmlandsval-
3778 Nya Sätervalse n sen - Muckarpolka 
- Mary Hill 3714 Sjötorpsvalsen 
3796 Sol i Alperna - En - Margit 
mölartyrolare /Jod del- NISSE LIND. 
skiva) 3530 Norge-hälsning 
ULLA BILLQUIST-GOSTA - Alte Kameraden . 
JONSSON . .3535 Berliner Luft 
3774 P6 den andra sidan - Knight sbridge 
bergen - Hemma hos SKANSEN -POJKARNA . 
Mor 3200 Fjällbruden 
SVEN-OLOF SANDBERG. - Dellens vögor 
3431 He lgd agskväl l i tim- TALSK/VA 
merkoja n - Spelman nen THO R MOD~EN -John 
3466 Tre por trösko r BOTVID . 
- Med en enkel tulipan 3789 Filibun ken. Del 1-11 
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SWINGSERIEN . 
Kr . 3: 60 

BRITA BORG. 
654 No Con Do. Rumbo 
- Rum o nd Coco Colo 
663 Hey Bo-bo-re -bop -
Money is the root of oll 
evil 
671 An opple b lossom 
weddin g - Civ i liz otio n 

LEO MA THIESENS 
ORKESTER 
673 The key's in the mail
box - Mo kin' whoopee 

SVEN ASMUSSEN . 
544 Jozzpotpurri . Del 1- 11 
650 Pleose don 't Soy No 
- There 's No You 
649 Senl imento l Journey 
- Rob in Hoo d 

, PEA NUTS, HOLLA N D 
672 Terern 
- Put 'em in o box 

DIA NA MILLER. 

UNDERHALLNINGS 
MUSIK 

Pri s 3: -
v. EICHWALD -GO STA 
JON SSON. 
1085 Afton klocko rna 
- Svenska spel mons
lötor . 
HAKAN v. EICHWALD. 
1098 Skymning 
- W ienerva ls 
ORKESTERN UNGARIA . 
1090 Ungersk Rapsodi nr 
2. Del 1-11 
3565 Harl ekins Mil l ion er 
- Jo lousi 
SALO NGS -ORKESTER. 
1086 Spökb rigad en 
- Tomta rnas voktporod 

WAL FRID AN DERSEN . 
1070 Tonerna 
- Musto lo inen 
1072 Sereno to av Tosell i 
- Souveni r av Drdlo 
ORKESTERN ZI GANY . 

Andliga sånger 
SONATA. Kr. 3: -

LAPP-LISA . 
59 Drinkorfl icko ns död 
- Ann os önskon 
75 Lopp londssö ngen 
- Vit som Lopp lo nds snö 
98 Fröken g iv mig him· 
lens nummer - Lill e Hans 
107 Mil t bar ndo mshem 
bla nd fj älle n - No rr 
botten 
143 Ljude Herr ens lov 
vö ro bygder - Klippa du 
som bros! . Duett 
193 Tänk hur -underbart 
- G ud ske lov 
2CO Bönebarn 
- Framöt det gö r igenom 
201 0, kunde jag förtälja 
- Ett ga mma lt bönhus 

LAPP-LISA MED TRIO . 

FO LKE ANDERSSON . 
94 Blott en dag ett ög on
blick i sönder - Bred 
Dina vid a vingar . 
25 Tack o Gud fö r vad 
som var it - Jag är fr äm
li ng 
EIN AR EKBERG. 
180 N u tändas lj usen -
Fröjdas vart sinne, ju len 
ä r inn e 
181 Gå Sic n, Din konun g 
al t möta - Hur lju vt det 
ä r a tt ko mma ti l l He rre ns 
tempelgö rd · 

HO LGER SJOBERG. 
4 Mor , l i lla mor 
- Ba rndomshe mmet 

LAPP-LISAS EGEN SKIV 
SERIE. Kr. 3: 60 

585 Boog ie-Woog ie-Ryt hm 1028 Wie ner bl od 
194 Jesus, min Frä lsare 
- Hö ll gyllne porten pÖ 
g lä nt 

2000 I kyrkan 
- Sven skriver brev 

is Rocking the Town - Rosor frön Södern 2001 Att i Nor rl and få bo 
- Sjung igen d en köra 
sången 

W otch the Birdie 

HASSE KAHN 
613 Jitterbu g Ja m 
- I See o Mugg in 
LI LL-ARNES SVÄNG 
GÄN G 
610 Pli nke Plon ke 
- Am i Blue 

JULARBO JUNIOR TRIO . 
670 Down the hotch - I 
wond er who' s kissing her 
now 

ERIK FRANKS TRIO. 
566 Hot Fingers 
- Temptot io n Rog 

WIL LARD RIN GSTRAND . 
Hammondorge l. 

648 Tico, Tico 
- Robin Hood 

REIN HOL D SVENSSON . 
Hammondorgel. 

623 Jazz Me Blues 
- Thot' s o Plenty 

EXCLUSIVE JAZZ SELEC-
TION 

Pris 4: -
HOWAR D McGHEE . 
Sextet. 
9100 How high the moon . 
Del 1- 11 
9101 Bop en Vogue 
- Swiss Bou nce 

ERROLL GARNER 
(pianosolo) 
9102 Eorl y in Paris 
- These faolis h thing s 

JAM ES M OOD Y Q uartet 
9103 Curly top Blues 
- M_oody o nd Soul 

MAX ROACH Quint et 
9104 Baby >Sis, . Del 1-11 

MO E KO FFMAN 'S 
Main Stemmer s 
9105 Mo in Stem's Boppor
tun ity - Boppin' fo r Sid 
9106 Bop Lo p 
- Rockin' w ith the Bop 
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1031 Poeme BRODRATRION -BYSTRO M 
- På en persisk markna d 192 Ti l l härlighetens höj -

KONSERTMUSIK der - Det var al lt g jor t 
2002 Ängl avak t 

Exklusiveser ien 30 cm. SO LSKENSSANGE R. 
Kr. 6: 40 

- Dör f jöll vio le n bl om
mar 
2003 Hembyg de ns sön g 
- Him lens gyl lne bro 
2004 Julens klockor 

Tivo lis Konsertsal s stora 
symfon io rk . i Köpenhamn. 
K 9507 Wa rszow a
Konserten. De l 1- 11 
K 9515 Tjajkovskijs piano
konsert nr 1 i B-moll , 
1 ,sto satsen 
K 9517 Läde rlapp en, av .J 
Strauss. Over tyr . Del 1- 11 
K 9528 G uld och silver, 
va ls av Lehar . De l 1-1 1 
Danska Statsradiofo nie ns 
syfon ior kester. 
K9541 Adag io ur Max 
Bruchs vio l inkonsert . 

PIA NOSOLO . 
K 9500 Ap pa sionata 
(Beethove n). Del 1...:...11 
ln sp. av W. Witkowsk y 
K 9516 Cloi r de lune 
(Debussvl - Skymnings 
etyd (Chooinl 
I nsp. av Ha ns Leygra f 

EMIL TELMANYI. 
VI OLI NSO LO. 

K 9506 Caprice Viennoi s 
(Kre isler) Vols, A -dur 
- Ungersk dans nr 5 
!Bra hms) 

EXCLUSIVESERIEN 25 cm. 
Kr. 4 : -

SID MERRIMAN MED 
ORKESTER. 
9031 An de r schöne n 
blou en Donau . Del 1-1 1 
9032 We in, Weib und 
Gesa ng . Del 1- 11 
9033 Ge schic hten aus de m 
Wienerwol d. Del 1- 11 
9034 Fruh lingsstim men. 
De! 1-1! 

SUNE WALDIMIRS 
O rkester . 
9030 Vio lin d 'amour 
- A pr11 (Vio linsoli st : 
Arn Je1ving 

159 De komma frön öst -
E,, söng o m det här liga 
land - Barnajul 
GUSTAV KOLM . 2005 Ma mma är de t löngt 
187 Va r jag gör i skogar , t i l l hi mlen? - Har du 
berg och dalar - Gi v knäpp t dina hände r 
mig den fr id JOH ANNELUNDSTONER 
ESTER BERGGREN. gra mmofon skiv or . Kr. 4 : -
186 Jag kon icke räkna J 2 Tryggare kon inge n 
dem a ll a - Det susar vara - Min Gud huru 
ge nom livets str id saligt 
ERLAND · DAHLGREN . J 3 En dag i Herrens 
191 Här lig hetens morgon gördor - Tempe lklock an 
- A l lena min Jesus J 7 Närm re hem 
CARL LIND BERG - Stö ej utanf ör 

· J 10 Hemöt - Den klara 
140 Du fa llna stj ärna 
- Vi förs lår hans väga r mor gonen 
bättre ova n skyn J 12 Himla rs Konung, Du 

som . leder - Här l ig är 
AXEL BYSTROM - jorde n 
LENN A RT SA NDBERG . J 15 Blott en dag , ett 
199 Vandro fr amåt ögo nbli ck i sände r - Hor 

Du mod att fö lja Jesus 
- Blo mmor till de kä ra J 16 Nattens skuggor sok-
lPA-KVARTETTEN. ta vika - Aft ontankar 
202 Göm mig Jesus vid J 18 Jag lyfter mina ög on 
d itt hjä rta - Det är d jup upp ti ll berge n . - Jop 
sti ll a fri d i min sjä l sökte sö länge 

Lär Er engelska! 
Rodio t jön st ho r i sa marbet e med Sanera utgiv it 

tvö mode rna grammofonkur ser i engelska, en ny· 
bör jor kurs av d r I m. Björkhagen och en fo rt
söttning skurs , Svensson i England , , intal ad av 
lektor Fr . Charl esworth . Va rdera kursen o mfatta r 
12 du bbelsid iga 25 cm-skivor , samt en öve r 100-
sid ig i l lustr . textbok jä mte ordli sta . 

Gra mmofon kurs i Engelska d el. I. Nyb örj ark urs. 
Pris komp lett i väska . Krono r 40: -

Grammofonkurs i Engel ska de l 11. >Svensso n in 
England , . Pris komp lett i a lb um. Kron or 40: -

Nr BB 4i 0. Extra tex thöfte , de l I. 

N r BB 421. Extr a texthöf te, de l 11. 

Pris 1: 95 
Pris 1: 25 

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

Skivställ Nr M 550. Fot av po ler at t rä, och byg
lar av sil kesomspunnen stö ltröd. Varj e skivfock 
är numrerot och ett register för a ntec kningar av 
skivorna so mt lösa nummerl appar att klistra på 
skivorna medfö l jer. Plat s för 50 skivo r. Ett el egan t 
och pro ktiskt stä ll som hö ll er reda pö skivar kive t. 
Ny tr ev lig modell. Storl ek 35X 17X1 5 cm. 

\ \ 
Grammofon stif t Nr M 

748, s. k. >Gul dnö lo r> fö r 
pi ckup och skivväx lare. 
Bästa kva lit et. I askar om 
100 st. 

Pris 1: 50 

Pris 7: 85 

Grammofonfjäd ra r, til l
verkade i Sver ige av 
extra pr i mo svenskt f jö
derstö I, med rund a och 
po lerade kant er . Fjäd 
ra rna motstö i genomsnitt 
en oavbru ten serie upp
dr agn inga r av c ,o 10000 
utan att bri sta. Försedda 
m. hö l i bäg ge ändorna . 

Bredd X Längd 
Nr t jock l. mm cm Pr is 

Stroboskop Nr M 596, 
vor vtolsmä tare för gr am- M 408 16x 0,55 220 1: 05 
mofoner, vi sor 76, 76 M 216 18x 0,50 300 1: 45 
och 80 va rv/ minut. En- M 217 20X 0,50 300 1: 65 
dost fö r växe lström. Til l- M 218 20X 0,55 350 2: 05 
verkod av styv kartong . M 219 23x 0,60 300 2: 30 
med bruksanv isning . M 220 25x 0,50 350 2: 45 

Pris pr st. 0 : 25 M 221 25x 0,55 350 2, 65 
M 287 20x 0,55 300 1: 80 

Pris p r 10 st. 1: 25 M 288 20x o,60 350 2: 05 
M 289 22x0,5 5 300 2: 05 

_ ¼ 290 25X 0,55 400 2: 90 

Neda nstöend e f jädra r 
öra försedda mod hake i 
inre o. hö l i ytt re ände n, 
passande t i ll Co lumbio o. 

Tonarm Nr M 406, av Husbondens röst m. f l. 
förnick l. mässing. Län gd 
19 cm, höj d 5 cm. 

Pris 6: 50 
Tonarmshållare Nr M 

472, fö r fosthöllonde av 
Tonar men pö resegro m
mofo ner. Lä ngd 60 mm. 

Pris 0: 45 

Tonföringstratt Nr M 
170, fö r resegrommofoner . 
Till ver kad .av zin kplöt m 
lac kerad öppn ing. Trot · 
tens öppn ing 11,5x 19 cm. 
Ljudgöngens längd c ,o 75 
cm. Pris 5: 85 

Bredd x Löngd 
Nr t jock l. mm cm Pris 

M 366 25X0 ,55 350 2: 70 
M 367 25X 0,55 400 2: 95 
M 368 25X 0,66 472 4: 25 
M 369 25X 0,70 500 5: 55 

Elektrodosa Nr M 518, 
PAILLA RD med inbyg gd 
volym kontrol l. Universa l· 
fäste. En pi ckup av hög
sta kval itet . Beg ränsat 
parti. 

Pris 26:-

C LA S O H L S O N & C : o A . · B., I N S ) 0 N . 

Skivvä xl ar e Nr M 905, , Joboto n>, hor en söker 
och t il lförlitlig mekan ism som a utomat iskt spela r 
10 st 25-cm skiv or i följ d. 30-cmskivo r spe las ma
nuel lt . Den hor kr istallpi ckup med go d ljudupp · 
tagning samt stö rn ingsfri motor. Att inby gg os i 
sköp e ll er rad io möbel (se sista omslogssidonl. Om · 
kopp lingsba r fö r 127 e ll er 220 vo lt vö xe strö m. 
S-mörkt . Fris 175: -

Byggsats N r M 906, tiU ovonstöende skivväx lar e 
med a l lo dela r fär d iga för monteri ng . 

Pris 110: -

Grammofon motor Nr M 913 av osy nkronty p en
dast för 220 V växe lström Ifö r annan spä nning on
vöndes tran s!. T 858). Stor monter ingspla tta, med 
hö l som dir ekt passa för pö monte ring av någon 
av nedonstö ende DUX to narma r. Skivtall r ik med · 
följer moto rn. Lämp li g att montera in i en rodio 
möbel. Pris 65: -

Gramofonmo tor Nr M 907, en kraftig ind uktion s
moto r, o mkopp li ngsbar fö r 127 och 220 V växel
strö m. Komp lett med dr ev men utan skiv tal l rik . 

Pris 40:
Skivtallr ik Nr M 908 av plöt, f i ltbel agd . Diom . 

25 cm. Pris 8: -

Tonarm Nr M 914, >DUX lä ttvikt> av svart bake lit 
med magn etp ickup av hög klass. Den avba lanse
ra de ormen ger end ast 35 g nö lt ryck . I foten ä r 
inby ggd aut o mat isk strömbr ytare för motorn. Den 
startas genom att orm en fö res öt höger och sto p
ra r automatiskt dö skivan si utspe lats. Pris 30: -

Tonarm Nr M 915, , DUX f jöd ervi kh ho r ett lät 
ta re magn etsystem somt äkta saf irnöl, som räc ker 
för 10.000-tals spe lningar tack vo re det extra lög o 
nöltry cket, c ,a 10 g. Benv it orm oc h au tomat isk 
stängare . Enostöe nde god l jud upptagning 

Pris 44: -

Kristalltonarm Nr M 761 >Ronette>, av benvi t 
bakeli t, extro e legant och med utmärk t kris ta ll 
pi ckup. Lä ngd 28 cm. Pris 20: 65 

Grammofonmotor N r M 
751, >Perpet uum Ebnen 
mode ll 50 P, all strö m och 
omkop pl ingsbar för ol ika 
spä nnin gar. Storle k 160X 
70X 60 mm. 

Pris 79: 65 

Bl 



Alsig -Krok Nr X 131, är 
en patenterad stånd- och 
långrev skrok avsedd för 
fiske med levande agn. 
Oö verträffad då ognfis
ken ei på minsta sött ska
das av kroken och där
för kon leva i många 
dygn. 

Pr is pr 6 st. 1 : 75 
Pr is pr 12 st. 3 : 30. 

I 

L 
Extro låga realisations

priser på fiskkrok. 

Fiskkrok Nr Re 1027, 
förtent, med flo tsloget 
fö ste. Lämplig som lång 
revskrok m. m. Pris pr 
hundr a, 
nr 9 10 11 12 

0: 50 0: 52 0: 55 0: 58 

Gäddkrok Nr Re 1028, 
fört ent, med ~3 cm lång 
mössingt ofs. 
Pris pr hund ra , 
nr 6/0 3: 65, nr 7/0 3: 85 

Dubbel krok Nr Re 1030, 
med 24 cm lång g rov 
mössingtafs. Storlek 3/0. 

Pr dussin 0: 48 

Metkrok Nr Re 1031, 
med sentofs. Kuvertför
po ckning med ce ll ofan
fön ster om varje krok. 

Pr dussi n 0: 85 

Egypt iskt nätgarn , b lå
förg ot, för lagning ov 
fi ~knöt. Säljes i spolar om 
c ,o 200 meter. 
Nr X 303, grovlek W-6 . 

Pr is pr spole 0: 80 
Nr X 304, grovlek 80-6 . 

Pris pr spole 0: 75 

12 

FISKREDSKAP 

Ström- och sjöutter Nr X 302, vilken utan ver_kt~_g 
lött kon i hopsöttos och söndertogos _ och dorfor 
idea lisk ott medföra på fis keturer. Voger c_,o_ 1,2 
kg. Pontonens längd 62_ c,:n, tillverkad av mos~1ng. 
Sa mtlig a beslag av mossing. Målat och fern issat 
trä Markn adens mest efterfrågade utter . 

• Prisl7:50 

Mek. Gäddkrok Nr X 
305, t i llverkod ov brons , 
försedd med extra kraf
tig fj äder ov rostfrit t stål. 
Fosto krokens längd 115 
mm. 

Saxen slår ovanifrån. 
Pr st. 0: 25, duss. 2: 55 

Långrev Nr X 106, av 
15-trådig t, vattentvinnat 
bomullsgorn lfiskegarn). 
Revens längd 100 mtr , 50 
st. Ki rby -krok i ordinär 
storlek fastknutno på c,o 
70 cm långa tof sar , förp . 
i kort. Mörkfärgad. 

Pris komp\. 3: 25 

D:agvinda Nr X 4C4, i 
ny modell, med metoll 
loge r . Diom. c,a 9 cm, 
län gd m. handtag 25 cm. 
Revtrummans konstrukt ion 
är sådan att linan snabbt 
torkar . I trumman finn s 
plats för två drag . En 
stark och prak t isk drog 
vinda. Rödlack ero d . 

Pris 2: 95 

Dragv inda Nr X 139, ov 
o lj ad björk. Längd c,a 
25 cm. 

Pris0:52 

Metspörulle Nr X 397, 
fö r pimpel - oc h metspö , 
till verka d av kraftig alu
minium och mässing, de n 
rymmer c,o 70 meter lina 
och är försedd med spärr. 
Vid inspelning av rev lös
göres spärren automa
ti skt. Revtrummon tage r 
1 dm rev på varje va rv. 
Diameter 60 mm. Vikt 70 
grom. En idealisk pimpel 
rulle. 

Nylonrev av genomskin 
lig massiv nyl on. Myck et 
stark. I ringar upp ti l l 
100 m. 

Diom. 
Nr mm 

X 371. 0,40 
X 372. 0,5:l 

Pris pr 
25 m 100 m 
1: 55 5: 85 
1, 95 7: 35 

Dra glinor av rent Hel
singelin, impr egnerade o . 
f lätade. Finnes i oblekt 
eller grön färg. Upplagd 
i 4 sammanhängande 
dock or a 25 m. Priset är 
pr 25 m. 
Nr Styrka 

X 425. 19 kg . 
X 427. 25 kg. 
X 429. 35 kg. 

Pris 
1: 55 
1: 80 
2: 50 

Fisklin o, s. k. simpelkort 
tillverkad av ex tra prima 
lingorn . Enastå ende stork . 
Lämplig för långrevar, 
dragrevor , angeldon, 
ståndkrok m. m. Uppl agd 
i ru l lar innehållande c,o 
75 meter. 
Nr X 299, grovlek 1~6. 

Pr is pr r ulle 1: 40 
Nr X 309, grovlek 16-9. 

Pris pr rulle 2: 10 

Bomullsrev Nr X 100 ov 
l ?/15-trådigt fiskgorn, bl6-
färgat , uppi. i rull or om 
c,o 100 m. Lämp lig till 
långrevar, ståndkrokar 
ange ldon m. m. 

Pris 2:-

- . -
J 

Metrevslina Nr X 393, 
av rent Helsingelin, me
delgrov, upplagd å kar
tor om 15 m 4 st. sam
manhängande i oavbru
ten tråd=60 mtr . Styrka 
7 kg . Pr korta om 15 m. 
0: 30 , pr 60 mtr 0: 98 

Nr X 431 är i li khet med 
X 393 men styrka 8 kg. 
Pris pr karta om 25 
mtr 0: 70, pr 100 mtr 

Ståndkroksredskop Nr 
X 367, innehåller 20 st. 
ståndkroksvi ndor ov alu
minium med påmonterad 
8 mtr lång , mörkfärgad 
göddrev. Därtill hör 20 st . 
förtent gäddkrok ov stål 
i ordinär stor l. med fast
satt mössingstofs. Allt är 
förpackat i en välgjord 
trälåda, invändigt avde
lad i 2 fock, det ena för 
revarna och det andra 
för krokarna . Låda ns stor
lek 26xl6x8 cm. Oljad 
och med skjutlock . 

Pris 9:- Pri s 4: - 2, 70 

C L A S O H L S O N & C : o A. - B., i N S ) 0 N. 

Ett bättre fångstresu ltot 
g iver nyo angeldonet 
>Pong>, enär detta kon 
ploceros p6 vidst räckta 
omröd en, bakom udd ar 
och skär. Med >Pong> 
blir uppmärksamh eten 
väckt geno m en kraftig 
knall, och signalfjädern 
utvisar var fisken noppat . 

Meka nismen är av ny , 
fö rbättrad mode ll, och 
fungerar så fort fisk en 
tagit bet et och fjädern 
gått upp. Ti I lverkod ov 
kraft ig mässing och ro st
fritt stål. Overlägsen on
dro för ekommande kon
struktioner. 

Angel don Nr X 416 
, Pang», komplet t fä rdigt 
med mekani sm, rev, krok 
och sprö t. 

Pris pr st. ] : 80 
Pris pr 6 st. lÖ: 50 

För de som själva vi lja 
tillv erka angeldon med 
knollsignol, erbjuda vi 
löso mekanismer enligt 
ovanstående detaljillu 
strat ion. 

Mekanism Nr X 417 
, Pang, av mässing. Kon 
användas till allo angel
don . Lättmonterot . 

Pris pr st. 0: 50 

Angeldon Nr X 152. 
Med ru lle av härd ad ma
sonit , är t i ll ve rkat med 
tank e på att få fram ett 
reds kap som i utrust ning
en erfordrar mindre ut
rymme och samtidigt är 
lätt. Rullens diameter 70 
mm tag er 20 m 15-tråd. 
rev. Levereras fullt kom
plett med rev, sprö t av 
prima Sandviks stål o. d ,o 
krok i vanlig storlek. Vikt 
pr don 150 gr. Längd 21 
cm. 

Pri s pr st . 1: 25 
Pris pr duss . 14: 25 

Patent-Angeldon Nr X 
172 med golv . plåt ru ll e 
med vev för revens upp 
lindning . Lev. ful lt fär 
d iga. Stark rev och st6I
krok. Storl ek 10. 

Pris pr st . 1: 40 
Pris pr d uss. 15: 95 

JE 
An geld on srulle Nr X 175, 

-==--Mekanism Nr X 415, till 
a ngeldon med knallkork
signal. Skottet ut löses när 
f jäde rn rätar upp sig vid 
napp. Löttmanterot och 
av tillfö rlitlig konstruktion 
i rostskydda t utförande. 

Pri s pr st. 0: 55 
Pris pr 10 st. 5: -

< ;;;-;---:= 
i --

Dirigoldpirk Nr X 176, 
är oöverträffa d på grund 
av metalle ns eg enskaper, 
den poleros unde r metets 
gång. Mont erad med tre 
krok. Längd 95 mm. Bästa 
gödd- och abbo rrpirk. 

Pris 1: 75 

av go lv. p lå t. Upplind a, ~ ·? L 
c,a 20 m rev. ~<"~ ~ 

. Pr st. 0: 26 ~ 
Pris pr duss . .2: 35 Pirk, modell Berg mans-

Rulle Nr X 189, sam pi rken, tillverkad av d i
för egöe ncle med 15 m blå ri gol dmet a ll. En pirk som 
gäddrev Nr 12-15 upp - lovordas av alla fi skare . 
linda d å rul len. 

Pr st . 0: -47 
Pris pr duss . 5: 15 

Nr X 387. Masonitrulle, 
storlek 70 mm i diam . 
Utan rev. Pr st. 0: 18 

Pris pr 10 st. 1: 70 

L 
Angelkrok av stål, extra 

prima kvalitet. 
Nr X 166, längd c ,a 11 

cm. Pris pr st . 0: 22 
Pr is pr duss. 2: -40 

Nr X 167, längd c ,a 12,5 
cm. 

Pr is pr st . 0: 26 
Pris pr -duss. 2: 75 

Angelsp röt Nr X 173, av 
extra prima fjäderstål, 
med rödlac kero d signal
kork. Längd 50 cm. 

Pr is pr st. 0: 16 
Pris pr du ss. 1: 75 

lsskopo Nr X 316, av 
golv. plåt med trähand 
tag . Längd 50 cm. 

Pris 1: 55 

Nr X 291. Längd 70 mm 
monterad med trekrok. 

Pris 1: 50 
Nr X 292. Längd 70 mm 

monterad med enkelkrok . 
Pris 1: 45 

Nr X 293. Längd 85 mm 
monterad med trekrak. 

Pri s 1 : 80 
Nr X 294. Längd 85 mm 

monterad med enkelk rok. 
Pr is 1: 75 

Pimpel helt av rostfritt 
stål i fisk lig och omtyckt 
modell. Lämp li g för sik, 
laxöring , abborre m. fl. 
fisksorter. Längd utom 
kraken 45 mm. 

Nr X 7, med trekrok. 
Pri s 1: 55 

Nr X 8, med enkelkrok. 
Pris 1: 50 

Pimpel Nr X 72. >Kvid
dan>, ä r en lit en pirk, 
endast 20 mm lång, som 
vi5al sig var a mycke t be 
gärlig för har r, sik, lax
öring och abborre . Mon
terad med 45 cm lång 
guttafs. 

Pris 0: 80 

H LS O N C : o A. - B., I N S J O N . 

Pimpelspö Nr X 366. 
Nytt praktiskt pimpelspö , 
ti I I verk . av li mm. björk 
faner med ryml ig pimpel 
låda och revvind a. Fer
nissat. Längd 37 cm. 

Hopfällbart . 
Pri s 1: 75 

Pimpelspö Nr X 174, av 
polerad bjö rk, längd 40 
cm. Förvari ngsrum för p ir 
ken i skaftet. 

Pris 0: 95 

~ 
~ 

Pirk, typ Bergman , i 
prima kvalitet. Finnes i 
färgerna, silve r jSI, kop
par !Kl, mässing IMJ, S/K 
och S/M . 
Nr 

X 432. 
X 433. 
X 434. 

Längd 
60 mm. 
70 mm. 
80 mm. 

Pris 
1: 35 
1: 45 
1, 55 

Pirk Nr X 435, typ Sil
jan, i prima kvalitet. Fin
nes i färger som ovan
stående Bergm onpirk . 
Längd 70 mm. 

Pr is 1: 55 

Swing-pirken, ny 
li k modell. 
N r mm. 

X .C05. 60 försi lv. 
X .C06. 60 gulmet. 
X .C07. 75 förs ilv . 
X .COS. 75 gu lmet. 

f isk

Pr st. 
1: 75 
1, 65 
2: 10 
1: 80 

·J-7>~ 
Gäddgungon >Plasse, 

för gädda, abborre, torsk 
m. Il. fiskarter . Den har 
en enas!. fisklig gång i 
vattnet. Den mindre ör 
lömp fig för abborr- och 
gädd fiske, den större kan 
genom sin tyngd , använ
das på stora djup, för 
bl. a. torskfiske. Den gör 
vida rör elser i vattnet, 
och är förvillande lik en 
riktig fisk . Tillverkad av 
blankpolerat ten n. 

Nr X 300. ,Plasse> Ju
nior. Längd uto m kroken 
50 mm. Vikt 30 gram . 

Pris 4:.75 
Nr X 301. ,Plasse, Se

nior. Längd utom kroken 
85 mm. Vikt 70 gro m. 

Pr is 5: -
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Spinnrull e Nr X 93, R e
c ord 1500, är en ut
märkt precisions ti l lverkod 
svensk spinnrulle m. tyst
gående, spirolskurna dr ev 
på brygga. Axel av sil 
verstål , justerboro axe l
koppar med agatinlager. 
Löstagbar revsprid a re m. 
vändbar knivbult. Härd ad 
frånkopplingsbar stål
spä rr. Utför d i mattför 
nick lad mässing. En lä tt
gående rulle av fu l lgod 
kvalite. 

Pris 17:-

., ,, 

Spinnrulle Nr X 409, 
•R e CJ:J r d 1600, li knande 
typ 1500, men i al lt ige
nom högre kvalite. Med 
äkta aga t lager , knivbul t 
av rostfritt stå l, hårdför
kromad evig hetsskruv och 
helgjuten lättmetallspole, 
samt justerbar bro ms. En 
verklig kvalitetsrulle som 
stoppa r för långvarig an
vändning. 

Pr is 28: -

Spinnrullfodral Nr X 395, 
av kroft ig konstläd er papp 
i silverfärg, med förnick
lat spänne och rem av 
löder. Passar alla ru ll ar. 

Pris 0: 95 

4, 

~ 
-~~ 

Spinnspä N r X 418. 4-de lat av heldrogna, cyli~dr. 
Sandviks stålrör. Handta g med nedfä l lt ruWast e 
och nedbö jt grepp sam ligger utmä(k t vä l i _han
den. Reväglor av hägglanspal. rostfritt stål. Langd 
5 fot. lstärtaget är detta spä endos t 46 cm och 
medfär es därfö r mycket bekvämt i såväl rock
fickan sorn ryggsäcken . Med tygfo dro l. 

Pr is 34:-

ex, ·!i f ::i ' 
Spinnsoö Nr X 402, , Arjon Allround> 2-de lat , 

tillverk at av splitk ein. Med dubbe_lt karkh(:!ndJag 
samt skruvrullfciste. Metolldelarna oro av forn1ck
lad mässing. Lindning med sil ke i prydlig färg. 
Ringar av agatin. Längd 5 fot . Vikt c,a 125 grom . 
Med tygfodral. Ett ellegan t för stklassigt spä . 

Pris 25: -

Spi nnspö Nr X 96, tvåde lat , av mossivt stål med skru_vhaps_ättning. Oglor 
av metal l och refflat dubbelt trähan dtog rned skruvfaste for rullen samt 
förnick lade besl og . Ett bi l li gt, men starkt och välkastande spä. Längd 
4½ fat. 

,/ 

Hesse-tackle l är en pa 
tenterad nyhet sam möj
liggör dragrodd o. spinn
f iske med naturligt bete, 
dött ell er levande . Tack
let roteror icke oc h är 
konstruerat sö att bete t 
får en levande och nat ur
lig gång i vattnet. Ti l lver-
kad av rostfr itt stål. • 
Nr Längd Pris 

X 421. 45 mm. 2: 75 
X 422. 60 mm. 3: 25 
X 423. 75 mm. 3: 50 
X 424. 100 mm. 3: 75 

Nr X 420, längd 25 mm 
får kvidd. Lämplig t fö r 
lättspinn och utte r. 

Pr is 2: 50 
Kö p hel a serie n så har 

Ni a ll tid rätt storlek för 
tillgän g ligt bete. 

oSwe ep -dragel> l',\r X 
400 det verkligt fångst
givande gäddrage t , som 
är ·· förvillande likt en 
mört e l ler löja. Genom 
de n svaga bö jningen bl ir 
draget rateronde o . kon
struktionen medger , alt 
drage t kan böjes e ll er 
räta s efter behag . A n
vändes för såvä I ro dd 
;o m kost. Finnes i fär 
gerna mört el ler löj a . 
Längd 11 cm. Vikt 25 gr . 

Pr is 4:-

~ 
~ 
Flottör Nr X 419, , Del

fi n>, för fl ugkast med 
van l. kastspö. Tillv. av 
kro ft ig la ckerad plå t . 
Längd iO cm, vikt 30 g. 
Med illu str. beskr . 

Pris 2: 85 

Stjärndraget Nr X 58, 
ett utmärkt abborr- oc h 
öringsdrag, med gu ldfj ä ll 
på utsidan oc h helförsilv
rad insida. Skedens längd 
50 mm, monterad med 
fj äde rklädd krok. 

Pris 1: 40 

~ 
~ 

Expert-draget Nr X 401, 
en enkel, prak ti sk anord
ning gör detta drog vass
skydda t. Fastnar icke i 
bot tenvegeta tio n el. vass. 
Skede ns lä ngd 72 mm. 
Vikt 14 gro m. Färger . 
Ma tt si lver, gul d och kop
par. Pr is 3: -

Pris 9: 75 

Krokskydde t Nr X 59, 
,A NTI> möjliggör gödd
fiske i vassar o. vegeta
t ionsrika vatten. Drog, 
monterade med ,AN TI> 
kan utan oläg enhet sjun
ko t ill bo tten utan risk 
för att draget fastnar i 
ris el ler stenor. Monterat 
på trekrok i stor l. 1, 2 
eller 3/0. 

Pris p r st. 0: 65 

Kräftmjärde Nr X 143, 
är enlig t il lustr . t i l lverkad 
med hopsk jatbor f jädran
de stomme, i stor lek 45X 
25 cm. Nä tet av färgat 
garn 12-9 i moskstorlek 
12 och 14 varv pr fo t. 
Erkänd som det mest gi
vande redskope t vid 
kräf t fiske . Pr is 3: 40 

Fil Nr X 368, av extra pri ma svenskt fabrika t .. 
En mycket !in hugge n fil , speciel lt avsedd fö r 
skärp nin g av fiskkroka r men även utmärk t vid 
justering av br yta rkonta kter, finm ekani ska arbe ten 
m. m. Längd 10 cm. Med etui . Pris 0: 95 

Rullbly Nr X 135 bästa 
metrevssänke, bä r a ldrig 
saknas i fiskeväskan på 
fisketurer. 

Pr is pr st. 0: 15 

Fiskredska pslåda Nr X 
396, ,TRIO>, t i l lverkad av 
fast unicapapp. Invändi gt 
delad i fack fö r o lika 
redskap. Försed d med 
gångjärn oc h å locket ä r 
o rdet fi skredskap tryck t. 
Storlek C: O 23X 12X4 cm. 

Pri s 1: 20 

Nätkasse Nr X 376, flä 
tad av pr ima kro fti gt vitt 
bomull sgarn. Stor lek c ,a 
30X30 cm. En händi g kas
se för pake t, fru kt, fi sk 
e ll er and ra sake r. Tom 
tar den mycke t liten p lats 

fi cka n e l ler ha ndväska n. 
Pris 1: 95 

1... L A l> U H L !) 0 N & C : o A. - B., I N S J O N. 

FOR KANOTBYGGET . 
Spantsatser ti ll kano ter , bestående av spant och 

stävar av ask, samt däcksbalkar av björk, · sågade 
och putsade men ej nitade, finnes ti Il följande 
kanotkonstruk t ioner enl. ritningarna" å sid. 26. 
Nr U 120. A land. Pris pr sats 26: -
Nr U 308. Mona. 26: -
Nr U 159. Eve. 27: -

· Nr U 121. A ll i. 24: -
Nr U 122. Nya. 
Nr U 160. Junior 32. 
Nr U 124. Nova. 
Nr U 125. Flygfisken. 
Nr U 204. Duette n. 
Nr U 491. De två. 

' > 24: -
27: -
22: -

> 22: -
28: -
32: -

Sats Nr U 205. >Kana da> bestå r av spant ribbo r, 
ej basade, i til l räckl igt anta l o. dimensioner, ma
skinhyv lade och kantfrästa. Pri s p r sa ts 24: -

För- och akterstävar Nr U 202, fö r >Kanada> 
!ytte r och inner), basade och fasade i förkant en
ligt resp. konstruktionsri tn ing. Samtid igt medfö l jer 
ma ll ar til l dessa, vi lka kunna anvä ndas vid stäva r
nas uppsättning på bädd. Pris 24: -

Kopparspik Nr U 150, fö r nitn ing av kanotspan t . 
Längd 38 mm. Med kupi ga brickor. Pris pr duss. 
spi k och nitbr ickor 0: 30. Pr gro ss 2: 40 

Kopparspik Nr U 200, är i li khet med Nr U 150, 
men i längd 19 mm, passa nde he lbord lagda kano
ter. Pris pr duss. spik med bri ckor 0: 18. 

Pr g ros s 1 : 50 
Kopparnubb Nr U 151, fö r spikni ng av kanotduk. 

Löngd 9 mm. Säljes i ka rton ge r o m 1000 st. vil ket 
är lagom till en kanot. Pr kart . 1: 85 

Kanotduk. I mö n av til lgö ng ti l lhanda hå l la vi 
även kano td uk. Begä r prover och pr isuppg ift. 

Sorgbräda Nr U 155, t i ll verk ad av bok med 
li ster . Pri s 8: 50 

Sorgb räda Nr U 201, av bak, fö r tvö manskano ter. 
He lbasade . Med lister. Pri s 12: -

111111111111111111111,,-

-s -----
Kanotpaddel Nr U 127, Max Andersso ns berö m

da t i l lv. En praktisk lätt, bekvä m o . elegant pad
de l, i erkänt god mode ll. Av o ljad och ferni ssad 
gran , fö rsedd med mässingsbeslag. Tvåde lad. En 
god padde l öka r avsevä rt nöje t av kano tsporte n. 
Längd 225 cm. Vik t c ,a 1,3 kg. Pri s 18: -

Tävlingspaddel Nr U 955, ex. lätt med ihå lig t 
skaft oc h skålad . Utföronde t i övrig t som föregå
ende . Ma rknadens abso lut förnämsta padde l. Max 
Ande rssons berö mda t illve rkning . Bredd 190 mm. 
Vi kt c,a 1 kg . Pris 28: -

Enbladig paddel Nr U 156, fö r kanadensiska 
kanote r , lätt oc h stark. O li ad och fern issad, Total 
lä ngd 155 cm. Pr is 10: 50 

C LA S O H L S O N & C: o A. - B., I N SJ O N. 

J};iiiiP 
Nr U 961, typ >Silva 15> militärmodellen . För

sedd med kra ftig t skydds lock av svartlackerad 
alumin ium över huset, invändig syftspegel som 
möjliggör ett mycket noggran t uttagande av syft
linjer. 400-grodering på kompasshuset. 6300 på 
lin jalen. I övrigt samma sam >Sil va h . En stark 
oöm, praktisk precisionskompass med världsryk te. 

Pris 24: 70 
Nr U .68, typ >Silva h, är den mest anvä nda 

tävlingskompassen. Specialvätskefyl Id, fungeror 
perfekt ned t i l l minus 42 grader. Storlek 6X l 2,5 
cm. 400-grader ing på komp asshuset, och 6300-gra
dering på linjalen. Pris 17: 10 

Nr U 69, typ ,S il va 2> i stor!. 5x10 cm. 400-g ra -
dering. Vätskefy ll d. Pri s 13: 75 

Skolkompa ss Nr U 71, typ >Silva 5>. Med luf t
fyllt kompasshus och linj al i storlek 5X7,5 cm. Har 
samma utförande i övrigt som de dyrore >Si lva>
kompasserna . En idea lisk kompass för skolung do m 
och nybö rja re. Pris 3: 80 

Kortmätare Nr U 1041 
av rostfritt stå l oc h mäs
sing . Grad erad i cm och 
mm. Ett" va rv mäte r en 
dm och gr ader inge n ger 
avståndet d i rakt i km på 
100000dels ska la n. För öv 
riga skalo r f inns enke l 
bruksanv. pö kartonge n. 
Oumbärlig för orie nte ra
re, skog sfal k, cyk lister , 
b i lister och för övr igt 
alla som ha med kartor 
att göra . 

Pr is 3: 85 

> 

Skidspännare Nr U 973, 
en mycket praktisk och 
hö l lbar skidspännare av 
rostfr itt stöl o . klo ss av 
trä . Skid orna spännas 
samman snabbt och be 
kvämt . Passa r upp till 9 
cm breda skidor . 

Pris p r p a r 0: 90 

c:;; , rr 1 t= 

Kortmätare Nr U 1105 
>ROLL>, bestör av en 
st iftpe nna med mätrulle i 
övre änden somt en ge, , 
nomskinlig mellandel m. 
rörl ig vi sare o. fem ska
lor, där man avläser det 
uppmätta avstöndet d i rekt 
i kilometer för skalo rna 
1 :20000, 1 :40000, 1 :50000, 
1 : 100000, 1 , 150000, 1 ,20000(). 
Långd 135 mm. 

Pris 21: 60 

Pannlyse Nr U 1152, 
marknadens hittills bästa. 
Strölkastaren är til lver
kad av lättmetall och 
förse dd med fokusin stä ll 
ning monterat pö en kraf 
tig läderrem. Batte ri hå l
lare n är av kraftigt läde r 
och rymmer tvö par a ll e ll 
kopplade ficklamp sbatte
rier. Bränntid ca 5 tim
mar vid oavbrut en an
vändning . Pris med g löd
lampa Pr is 24 : 50 

Styrfena Nr U 203, för pad delkanote r, av rostfri 
stå lp låt, monter ingsfärdi g . Pr is pr st . 2: 80 

Droppring Nr U 3, av fö rga t, massivt gummi, 
att sätta på padd eln. Hind ror va ttne t att ri nna 
läng s ef ter densa mma. Pris pr par 0: 70 
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Tältimpregnering Nr U 55, konserveror duken och 
höller den miuk och smidig so mt vattentät sö ott 
den matstö r det mest ihöllonde regn. 1 lit er räcker 
till 3 kvm yta. O överträffot impregneringsmedel 
för tölt, presenningo r o. dyl. Burk om 1 lite r. 

Pri s 3: 50 
r---;;;;.c:::===:::,::::::-.=,:::~===,,. 
~' ~--

Tältpinne Nr U 289, ov aluminium. En extro kra f
tig och sta bi l tältpinne. Längd 20 cm. 

Pris pr st. 0: 43, duss. 4: 85 

Spritkök Nr U 823, ti \\
verka t av järnplåt. Brin
ner med rödsprit. Enkelt , 
effektivt och billigt. Höjd 
9 cm. 

Pr is 1: -

Spritkök Nr U 1100, 
,H AA J> är det enklast e 
o . s.ökraste av a ll a sprit 
kök . Ti I lverkat av mäs
sing och bleckplöt i ställ 
av bronserat järn i storl. 
13'( 13x5,5 cm. 

Pris 3: 50 

Patronfodral Nr U 1033, 
av kroftig bokelit. Passar 
5 st vanl. hagelpatroner. 

Pr is 1: 25 

Linslramare Nr U 146, 
av go lv. järn. Oumbär
liga för spänning av tölt 
li nor o , dyl. 

Pris pr st. 0: 08 

~ 
Dykarglasögon Nr U 

972, tillverkade av gummi 
och med splitterfritt glas . 
Gummilameller göro att 
glasögonen sluta absolut 
vattentätt kring ögonen. 
Bästa fabrikat , · 

Pris 4: 95 

Fickkniv Nr K 796, helt 
av rostfritt stö I, med ett 
b lad . Längd 9 cm ihop 
fölld . Pris 2: 25 

Mora-sportknivar, av C. 
Anderssons, Mara , vä rlds 

:, berö mda fabrikat. Finpo- · 
, lerode klingar m. genom

gående ten , nickelhalkar 
och polerade biörkskalt . 
Slidorna av tiockt löder 
i lappmadell med ren
skinn och kulörta garne
ringar. Jaktdolk Nr K 261, 

smidd av iörnbe slage t 
stö l, skaft av polerod 
björ k. Slidan av blank
pole rad a lumini um. Ex
t ra prima Mora -fabr ikat . 
Längd 24 cm. 

Pris 6: 50 

Nr K 570. Längd 14,5 cm. 
Pri s 3, 40 

Nr K 571. Längd 18,5 cm. 
Pri s 4: 15 

Nr K 572. Längd 21 cm. 
Pris 4: 85 

U 1247 U 1248 
Luftmadrosser av kraftig gummerad väv i grönt 

e ll er blött . Staf lek med kudde c,a 73X 207 cm. 
Ide aliska flytmadrasser vid bad och en utmärkt 
ca mpingbädd , reservbädd i sommarst ugan etc . 
Tar obet ydlig plats i ryggsäcke n. 

Luftmadrass Nr U \247, >Popular> . 
Pris 65:-

Luftmadrass Nr U 1248, ,Superb>. 

Bälg Nr U 1253, under
lättar uppblösningen av 
luftmadro sser och bad
bötar . 

Pris 4: 50 

Pris 75: -

Bcidmintonspel Nr U 12'9, med tvö rockets med 
natursena och läd er grepp, 2 st. boll a r samt nöt, 
stolpar, linor och slagpi nnar samt spelregler. Allt 
förpackat i elegant väska . 

Pris 29: 50 
Badmintonspel Nr U 1250, med tvö nögat enk

lare rockets ön före göende, en boll, nöt samt 
spelregler. Utan stolpar. Förpacka t i kartong . 

Pri s 16: 50 

Badmintonboll Nr U 970, 
med 16 fi ödrar och gum
mibotten , 

Pris 1: 45 

Armstärkare Nr U 1053, 
av ex. kroftigt o . elastiskt 
rött gummi. Längd 50 cm, 
kan utdragas til' ÖV6'r 150 
cm. 

Märkessköldar äro myc
ket dekorotiva och prak
tiska för uppföstning av 
meda ljer, märken o. dyl. 
Bokstycke av masonit, 
tro msidan vadderad och 
överk lädd med silkev öv
nad i hög kvalitet. 

Sköld Nr U 999, höid 
20,5 cm. 

Pris'4:50 
Sköld Nr U 1000, höid 

Pris 2: 25 29,5 cm. Pris 5: 95 

CLA : o . - B., I N S J O N. 

Cykellås Nr Y 48. Be
kväm lösning frön sida n. 
Ny ckeln sitter kvar i löset 
dö löset är öppet. En sö
ker löskontrol I : När Ni 
har nyckeln i fickan ö· 
cykeln löst. Bygeln och 
lösets inre de la r rostskyd 
dade. Lev. med löshuset 
al uminium bronserat eller 
svortlackerot. Varia lö s 
med 2 nycklar . 

Pri s 1: 95 
Cykellös Nr Y 61, l ika 

som föregöende m. större 
och vida re gap, passan
de löttv iktsmatarcyklar 
och cy klar med ballong
ringar . Pris 2: 50 

Cykelställ Nr Y 54, 
>Polhemsstödet> ör starkr 
elegan t o. praktiskt. Den 
patente rade anordningen 
m. polhemsknut har löst 
proble met att fö fram ett 
stöd som höl le r för a lla 
pöfrestninga r. Ex, brett 
och stab i It gr epp i ned 
fällt läge . Pri s 4: 65 

Cykellyktkabel Nr Y 58 
med stölspiro l av blank
po lerad förzinkad tröd 
med extro prima kabe l 
samt kabelskor av mäs
sing. 

Cykelnamnskylt Nr Y 63, 
förnick l. att skruvas pö 
ro men. Med kort ö vilket 
namnet skrives, skyddat 
av celluloidfön ster. Kom
binerad med framhiu ls
höllare. Pris 0: 70 

Cykelbelysning Nr Y 92. Philips >PHILIDYNE, har 
marknadens minsta och lättaste generotor med 
3 watts effek t och spän ningen 6 volt. Lyser bra 
t. o. m. när man gör med cykeln, Generatorn är 
inkap slad i elegant och dammtötl hö lie, sam icke 
oxideras . Strölkastaren är i modern droppfarm 
med kupigt glas, den är förkromad och högglans
polerad med försilvrod reflektor . Komplett med 
generator, strö lkastar e, glödlampa och sladd. 

Pris 22:-
Cykelbelysning Nr Y 72, , Super-Revil,, utförd i 

bl a nkpolerad lättmetall. En modern cykelbelysning 
i schweizisk t precisionsutförande . Strölkastare med 
kupigt glas i diam. 9,5 cm med matt slipad kant och 
fö rsi lvrad reflektor. 6-pol ig dynamo för 6 vo lt , 2,1 
wat t. Var je dynamo ötföljes av handk a lib rera d 
provningsattest . Pris 18: -

Cykelbelysning Nr Y 68, , DULUX,, nött och be
händig modell av bästa fabrikat. Helt utförd i 
blankförkromad mässing i e legan t, modern for m. 
Dynamons storlek endast 12X3,5 cm. 6 vol t , 1,5 
wa tt . Torpedströlkastare med kupigt glas i diam. 
5,5 cm. Pris 17:85 

Nr Y 70, 
>Simplex> en enkel och 
kroftig konstruktion, en
ligt den kända och be
prövade principen med 
o li ka stora kediehiul. Med 
ett enke lt handgr epp pö 
växe lspake n kan man fö 

tre olika utvöxlingar pö cyke ln. Det är uppenbart 
vilka fördela r en tr eväx lad cykel har, dö man 
kan anpass a utvä xling en a llt efter väge ns beskaf
renhe t. Pr is utan kuggkrans 18: 85 

Kuggkransar, för >Simplex> cyke lvöxe l passande 
Tarpe do eller Nova frihiulsnav . 

Nr Y 73, med 17- 19- 21 kuggar. 
Nr Y 74, med 16-19-22 kuggar . 

'Nr Y 75, med 15- 19- 23 kuggar. 
Nr Y 76, med 16-20-24 kuggar. 

Pris 6: 20 

Bagagestöd Nr Y 64, är 
ett ou mbärlig t komple
ment till de fl esta paket
h6 11are. Autom at isk spärr
ning i 3 olika lägen. 
I nerfä I It läge skyddar 
det kappan för hjulet. 
I utfällt läge blir paket
höl lar en 60 cm br ed . Vikt 
1 kg . Lev. i färgerna, 
Si lve r, röd eller gr ön. 

Pris 4: 50 

Vägmötare för cyklar. 
Möter upp till 10.000 kilo 
meter . Minsta avlösning 
HJO meter. Monteras pö 
fr a maxel n. 
Nr Y 15, för 28" ringar. 
Nr Y 16, för 26" ringar. 

Pri s 5: 85 
CLAS OHLSON & C:o A.-B., INS)ON. 

Cykelslirskydd. >Effek
ti v> ov oljehärdat man
ganstö l. Sto r höllborhet 
o. effektiv gripförmöga. 
Patenterad konstruktion. 
Nö ta ei däcken. Hindrar 
e j användning av dyna
malykta . 

Nr Y 40, för 28 tums 
ringar. Pr is 2: 65 

Nr Y 41, fö r ballong-
ringar. Pris 2: 65 

=-Cykelhandtag Nr Y 98, 
av extra prima rödbrunt 
gummi. Längd 9 cm. 

Pris pr par 0: 85 

em;ee@ 
Cykelhandtag av extra 

prima rödbrunt gummi 
med rut ig mönsterpress
ning . 

Nr Y 99, längd 13 cm. 
Pri s pr par 1: -

Nr Y 100, längd 17 cm. 
Pr is pr par 1: 25 

Motorhandtag Nr Y 101, 
av kraftigt svart gummi. 
Bananformat, längd 17 
cm. 

Pris pr par 1 : 65 

Inga fler punkteringar! 
Luftvulk Nr Y 69, hor 

pö kort tid bli vit en sen
sat ion för alla cykelöga
re , ty den eliminerar all 
cykelpunktering, vulkar 
redan uppkomna stickhöl, 
samt ökar slangens livs· 
längd. Luftvulk vulkar 
även stickhölen medan Ni 
öker . Varie tub räcker 
till tvö hjul. Bruksanvisn . 
medfälier . 

Pris pr tub 1: 95 
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Solution i hög kva litet. 
Nr Y 217, lit en t ub . 

Pris 0: 30 

Vul kon isering sappa rat 
Nr Y 77, fö r vulkni ng av 
cyk e lr ingor, fot bo ll sbl å
sor m. m. Satsen består 
av 1 st . vu lka niser ings
p ress, 5 st. gummilap par , 
5 st . bränn are, 1 st. stå l
bor ste för rengö ri ng . 
Bruksanvisning medf ö l je r . 
Med denna be händ iga 
app a rat kon mon sjä lv 
utföra mindre vulkoni se
ri ngsorb eten. 

Pris pr sats 7: 35 
Reservsats Nr Y 78, be

står av 5 st. reparat ions
lopp or och 5 st. bränn 
sotser . 

Pris 1 : 55 

Backspegel Nr Y 94, fö r 
cyk lar och moto rcyk la r. 
Spege lg lo set skyddas runt 
o m av en gu mmiri ng, 
di o m. 10,5 cm. Stab i lt 
föste. Pris 1: 60 

Bakljus Nr Y 93, fö r 
motor cykla r oc h lä ttv ik
tare . Lamph öl jet , diom . 4 
cm, ä r av röd pl ast och 
ge r rött sken ba kåt. 
Num merp lå ten be lyses 
geno m · ett ce l lul o id fön s
ter. Pris I : 9t 

~ I 
Däckp å läg gar e Nr y 65, Cykella ck N~_Y 47. Håll -

•J o e> ä r ett pa tenterat bo r, med hog glans . 
ve rktyg fö r av tagning 0 _ Da mmtorkar på c ,~ 4 o . 
påiäggning ov cyke ldö ck. hå rd na r . på 12 t,mm?r . 
Ni blir fö rvånad öve r Burkor. , sto_rle~ 50XSO 
hur lö tt en döcko mlä gg- mm. Finnes I fo rgerno : 
ning är med >Joe>. Kan Svar t , _brun, .. mahogny, 
icke skodo slange n. grå , gran, rod , ora nge 

p . O 78 oc h bl å. 
ris : Pris pr bu rk 1: 20 

Cykelbo rsle Nr Y 34, 
med bo rst av t unn stå l
trå d , för rengörin g av 
nav , ked jor o . dy l. Läng d 
31 cm. 

Pris 0: 48 

Cykelbo rste Nr Y 37, 
lika som fö regöende , men 
prima svar t borst. 

Pris 0:46 

Cykelpump Nr Y 243 av 
cell uloi d i sva rt ell er si l
verfä rg . Längd 35 cm. 

• Kabelhålla re Nr Y 245 
av svart, rätt e l ler vi tt 
gu mmi. En pr a kt isk hå l
lare : skydd ar lacke ring 
en , skraml or ej, sitt e r sä
kert. 

Pr st. 0: 20 

i'< / 
- ~ 

Bakdyna N r Y 241, för 
specie l lt 125 ccm motor 
cy klar med bokstä ll , somt 
även större motorc yklar . 
Ti l lverka d av bru n el le r 
sva rt gal on och stop pning 
med 6 resö re r. Stor l. 28X 
19x 10 cm. Fästk lo mmor o . 
skruv medf ö lj er . 

Pris 13: 75 

Skä rmdyna Nr Y 242, fö r 
motor cykl ar . Den är av 
b run e l. svar t ga lon med 
gu mmi loge lstop pn i ng . 
Skål ig mosoni tbotten med 
järnf ör stä rk ning oc h med 
tvö bu lta r för fos tsätt 
ningen. Sto rl. 25X 17 cm. 

Pris 17: -

Förgasar e för lv- motor 
cyklor fr ön 74 ti ll 125 ccm. 
Den ä r av g jut en a lumi 
nium och ho r sto rt luft
intag med fi lte r. Flottör 
och t ro tter ov mässing m. 
stä llb o ro nöl o r. 

Nr Y 238, sta ndardf äste , 
se b i lde n. Pris 23: -

Nr Y 239, Sochstyp . 
Pris 20: 50 

Tanklock Nr Y 234 av 
förkromad mässing . Pas
sar 120-kubi kore . 

Pris 2 : 35 
.Tanklock Nr Y 235, typ 

BSA . 
Pris 3:-

Pris 2: 60 
Cykelpump Nr Y 244, 

som föreg . men län gd 
42 cm. 

Ljudd ämpare fö r löttviktsm otorcy klor . Till v . av 
kraftig p lå t oc h med e legant bl ankpolera d !är 
kromn ing . Längd 50 cm. 

Pris 2: 75 
Nr Y 232, med föste fö r 30 mm rö r. Pris 10: 85 
Nr Y 233, med fäste för 36 mm rör. Pris 10: 95 

~ ~: '\ 
Embl em Nr Y 227, för 

mössan el ler motorjack an, 
En mycke t populär nyhet 
fö r 1notorcyk lister . Emble
men ö ro ele ga nt utför da 
och c ,o 10 cm breda . Föl 
ja nde märk en finn as, 
JAP, AJS, Arie l, BSA, 
BMW, Dougl as, Horl ey 
Dovidso n, Hvo , DKW , 
FN, India n, N or ton, NSU , 
Roy o l Enfie ld , Jowo, Ter
rot , Rex, Motch less, Zun
dop p, Soro leo, TWN , Ve
loc ett e, Effy h, Gill et, 
Suecio , Triumph, Monark , 
NV, Kärna n, Sva lan, SRM , 
Rudge . 

Pris 2: 45 

T 
Motor cykels töd av stå l

rö r med kraftigt fä ste. 
Svartl ackera t , 
Nr Lä ngd 

Y 236. 25 cm. 
Y 237. 30 cm. 

Pri s 
9: 25 
9: 50 

Pejli ngsstång Nr Y 174 
fö r bi lo r . Fäste och stö ng 
fö rni ck lat . Oglor för vi m
pe l. Röd plastknopp .. 
Längd 42 cm. 

Pris 3: 75 
KABEL 

fw:rw:; :a 
Bowde nkabel Nr N 412 

öv erklädd, sva rt e lle r si l
verf ä rgad, för 1,5 mm 
stöl lin o . 

Pris pr mtr 0: 85 
Stå ll ina Nr N 413 fö r 

bowdenkobe l. G rov le k 1,5 
mm. 

Pris p r mtr 0: 35 

·Wirestopp av mossing. 
Nr Y 192, lä ngd 6 mm. 

Pris pr st. 0 : 25 
Pris pr duss . 2: .-iO 

Nr Y 193, längd 20 mm. 
Pris p r st. 0: 30 

Pris p r duss . 3: 20 
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Reg leme ntse nliga re-
gi stre ringssky ltor fö r mo
to rfo rd on . G jutna ov alu 
minium, lac kerade och 
med sli pade kan ter. 

AICD 
Bokstä ver N r Y 186, f in

nes frön A-Z . 
Pris pr st. 0 : 15 

1231 
Siffro r Nr Y 185. 

Pris pr st. 0: 15 

N u m m e r s k y I t. 
Nr Y 179 för 3-siffr . nr. 

Pris 1-: 20 
Nr Y 180 fö r 4-si ffr . nr . 

Pris 1: 35 
Nr Y 181 fö r 5-siffr . nr . 

Pris 1: 50 

Nummerskylt med stort 
S. Uppg iv o m sky lte n 
ö nskas med S ,el öve r el. 
under numret. 

Nr Y 184 fö r 3-siff r. nr . 
Pris 3: 90 

Nr Y 183 fö r 4-siffr . nr . 
Pris 4: 30 

Nr Y 182 fö r 5-siffr . nr . 
Pris 5:-

S-skylt Nr Y 171, fö r 
motorcykl a r . Sto r l. 20X 14 
cm. Pris 1: 90 

Skatte kvittohå llore Nr 
Y 172, ov cellu loi d oc h 
a lumin iumplå t. Pris 0: 55 

Skottekvittohållo re Nr 
Y 187, av pl ost ic . 

Pris 0: 45 
Skattekvittohå lla re Nr 

Y 169, med cel lu lo idföns 
te r oc h p lots fö r namn
gra vy r. Til lv . ov fö rni ck
lad plö t. Pris 2: -

CLAS OHLSON & 

Avgasrörförlängning Nr 
Y 208 ov fö rn ick lad b lank 
po lera d plå t, med fäste . 
Längd 23 cm. 

Pris 2: 95 

Kabels kor för b i lbotte
rier . Synnerlige n kra ftig 
typ av fö rb lyod mässing . 
Nr Y 154, positiv . 

Pris pr st. 1: 10 
Nr Y 155, nega t iv . 

Pris pr st. 1: 10 

~ 
Bult Nr Y 173, med mut

te r, passa r ba tte rikab e l
skor. 

Pris pr st . 0: 25 
·Pris pr duss . 2: 45 

Kabelsko Nr Y 158, för 
tänd kob e lns spo ländo . 

Pris pr st. 0: 10 
Pris pr duss. 0: 85 

Kabe lsko Nr Y 159, för 
tän dko be l, med fjäder 
fäste t il l tä ndst iftet . 

Pris pr st. 0: 16 
Pris pr duss . 1: 65 

Sla ngklä mma Nr Y 145, 
av kadmie rat jä rn . Prak
t isk typ, so m passar all o 
slanga r upp til l 10 cm 
d ia meter. 

Pris p r st. 0: 25 
Pris p r duss. 2: J5 

: o A. - B., I N SJ O N . 

Handlampa Nr Y 95 
sed sp litte r fri skyddskå pc, 

av gl osk lort konstharts 
med matt era t glo s under 
skydd skåpan och med 
handt ag ov bake lit . Lomp
hå l lo re med lit en bajo 
nettf att ning . En tät , ex
plo sion sfri svog str ö ms
lo mpo för bilor o . båtar . 
Lön gd 18 cm. 

Pris 9:-
Reser vg la s N r Y 56, t i ll 

ov ons1ående la mpor . 
Pris 1 : -

Väggbe ly sninga r för bå 
ta r, sköpb i lo r, bussar 
m. m. Sned socke l av 
bakeli t , dio m. 6 cm, och 
med la mphål la re av mäs
sing i typ, tvåp olig l iten 
swo n. Endast fö r svog 
ström . 

Nr U 1114, med klor po
lystyre nskyddskåpo. 

Pris 7: 25 
Nr U 1113 med matt 

gl os inuti skyd dskåpa n. 
Pris 8: 25 

Nyckelfodral Nr U 1025, 
av extra pri ma löder, 
speci e llt fö r b i lnyc kla r. 
Med tr yckkn app och oxi
dera d fä stskruv . Storl ek 
6,5x 3 cm. 

Luftg ummihjul m. 4-log . 
bi lcor dvä v oc h slang 
ko mp lett med p låtfä lgar, 
loge r och geno mgåe nde 
oxe l. 

Nr Y 209, 12X 4" . G lid -
log er . Pris 31: -

N r Y 210, 16X 4". Glid -
log er. Pris 38· -

Nr Y 215, 12x 4" . K ul-
lage r . Pris 42: -

Nr Y 216, 16x 4" . Kul-
lc,ger . Pris 47: -

Däck och slanga r, sam
ma som på ovanståe nde 
hjul. 

Däck Nr Y 211, 12x 4". 
Pris 17: 50 

Däck Nr Y 212, 16X 4". 
Pris 19: 

Slo ng N r Y 213, 12X 4" . 
Pris 4: 75 

Slan g Nr Y 21-4, 16x 4" . 
Pris 5: 25 

Transport vagn shjul Nr 
U 1104, m. utby tb ar kra f
t ig gu mmiri ng, fä lga r av 
gju ten lä ttmeta ll o . sjä lv
smör ja nde loge r. Hjul
d io m. 220 mm, ringb redd 
32 mm, novbr edd 60 mm, 
oxe lh<'il 20 mm. 

Pris pr st. 14: 50 
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LODFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopp
lingor, äro snabba och tillförlitliga röronslutningar 
utan lödning eller gängning. De kunna isär- och 
ho pskruvas och öre täta även för mycket höga 
tryck. Tillverkade helt av mässing. Rördiam. avser 
utvändigt mått. 

117-12'2 123--127 128-135 136--143 
Nr Rördiam. Pr st. Tapp med 1/8" gasgäng. 

Y 117- 1/8" 0: 70 Nr Rördiam. Pr st. 
Y 118- 3/16" 0: 75 Y 128. 1/8" 0: 45 
Y 119- 1/4"' 0: 80 Y 129. 3/16" 0: 50 
Y 120. 5/16"' 0: 85 Y 130. 1/4" 0: 55 
Y 121. 1/4-5/16"' 0: 90 Y 131. 5/16" 0: 60 
Y 122. 3/8"' 1: 20 Y 132. 3/8" 0: 75 
Y 123. 1/8" 11 55 Tapp med 1/4" gasgäng. 
Y l24. 3/16" 1: 60 Nr Rördiam. Pr st. 
Y 125. 1/4" 1: 75 Y 133. 1/4" 0: 70 

Trevägskran, helt av 
mässing med gasgängad 
1/8" tapp och tvö lika 
lödfria röranslutningar. 

Nr Rördiam. Pr st. 
Y 151. 3/16" 6: 50 
Y 152. 1/4" 6: 60 
Y 153. 5/16" 6: 70 

Y 126. 5/16" 2: - Y 134. 5/16" 0: 75 
Y 127. 3/8" 2: 25 Y 135. 3/8" 0: 85 Avtappningskron av mös-

Tapp med 1/8" gasgäng. sing m. gasgängad tapp 
N r Rördiam. Pr st. Nr Rördiam. Pr st. 

Y 136. 1/8" 0: 75 Y 149. 1/8" 2: 85 

Reservnipplar och 
muttrar till lödfria 
kop plingar . 

Y 137. 3/16" 0: 80 Y 150. 1/4" 2: 95 
slut- Y 138. 1/4" 0: 85 
rör- Y 139. 5/16" O: 90 Vinkelkranor av mässing 

NIPPLAR. 
Y 140. 3/8" 0: 95 med lödfri koppling fö, 

Nr Rördiam. 
Y 107. 1/8" 

Tapp med 1/4" gasgäng. r~re!. och tapp med 1/a" 
Pr st. Nr Rördiam. Pr st . rorgang. _ . 
0: 06 Y141. 1/4" 1:0 5 Nr Rard,am . Pr st 

3: 65 
3: 70 
3: 75 

0: 07 Y 142. 5/16" 1: 10 Y 146. 3/16" 
0: 08 Y 143. 3/8" 1: 15 Y 147. 1/4" 

Y 108. 3/16" 
Y 109. 1/4" 
Y 110. 5/16" 0: 10 Y 148. 5/16" 
Y 111. 3/8" 

SLUTMUTTRAR. 
Nr Rördi a m. 

Y 112. 1/8" 
Y 113. 3/16" 
Y 114. 1/4" 
Y 115. 5/16" 
Y 116. 3/8" 

0: 12 

Pr st. 
0 : 12 
0: 14 
0: 15 
0: 16 
0: 20 

Rörkoppling Nr Y 200, 
för 1/4" rö r, bestående 
av lödnippel och slutmut
ter av förnicklad mässing . 

Pris 0: 48 

Kompress ionskran NrY 
224 med kulvred för ex
plosio nsmoto rer, å ngma
maskiner m. m. 1/4" rör 
göng . 

Pris 1 : 95 

Rörkopplingar av mäs
sing med gasgäng . 

Nr För rördiam . Pr st. 
Y 202. 1/8"-1/4" 0: 30 
Y 203. 1/8"-3/8" 0: 52 
Y 204. 1/4"- 3/8" 0: 55 
Y 205. 3/8"-1/ 2" 0: 68 
Y 206. l /8"-1 /8" 0: 35 

Rörkappling Nr Y 144 
med kon iskt hål, s. k. 
Ford-koppl ing. 

Pris 0: 32 

Vinkelkran Nr Y 223 för 
bilvärmare m. m. 3/8" rör
gäng och 1/2" slangfäste . 

Pris 2: 95 

Avstängningskran Nr Y 
222. Med ratt och nå lven
ti ltätning. 3/8" rärgöng. 

Pr is 4: 25 

Avtappningskran av mäs
sing , längd 30 mm. 
Nr Y 198, 1/8" gasg. 

Pris 1: 05 
Nr Y 199, 1/4" gasg . 

Pri s 1: 20 

Kronfläns av massing . 
Nr Y 194, 1/8" gasgäng 

Pris 0: 40 
Nr Y 195, 1/4" gasgäng . 

Pris 0: 40 
Propp av mässing med 

kon isk gasgäng. 
Nr Y 188, 1/8". Pr st. 0: 27 
Nr Y 189, 1/4". Pr st. 0: 42 
Nr Y 190, 3/8" . Pr st. 0: 55 
Nr Y 191, 1/2". Pr st. 0: 68 

Knapp, av massiv svart 
bake lit med gängat hål. 
För väx elspakar , manö
verormar a. dyl. 

Diam. Gäng Pris pr 
Nr mm W" st . duss. 

Y 2, 8. 25 1/4 0 : .35 3: 50 
Y 176. 30 5/16 0: 45 4: 50 
Y 177. 35 3/8 0: 50 5: 20 
Y 229. 40 3/8 0: 75 8: 10 
Y 178. 45 1/2 0: 80 8: 40 

Rostoljo Nr Y 219. Ett 
specialmede l som skyd
dar mot och upplöser 
rost . Inträng er och av 
lägsnar gni ssel i t . ex. 
bilfjädrar. Lösgör effek 
tivt fastrostad e skruvar, 
muttrar a. dyl. 100 grams 
plåtkanna med pip. 

Pris 1 : 15 

Smörjolja Nr U 1020, 
>King Oil>, ä r en färg
lös, luktfri olja, vatte n
o. syrafri . Becker ej. Re
kommenderas för syma
skiner , cyklar , hushålls
maskiner o. d. Plåtkanna 
inneh. 100 gra m. Med 
skruvlock och pip . 

Pris 1: 25 

Smör jf ett Nr U 954, om. 
smörjm ede l av högsta 
kva lite , lämpligt för fis
kerul lar , gevär, kontors
och hushåll smaskiner, in
strument m. m. Rostskyd
dande . I pr a kti ska tuber 
i storl. 90x 15 mm. 

Pris 0: 85 

~~ ~ Tanklock av mässing Kullagerf ett Nr Y 220 i 
med flönsfäste. tub, c ,a 40 kbcm. Sökerhelsventil Nr Y 

221, vik tbelastad, längd 
30 cm. Reg le rbar från 1 
till 6 kg/kvcm tryck . 1/2" 
rörgöng. 

Pris 8: 50 

90 

Luftventil Nr Y 225 fö r 
hydroforer m. m. 1/8" rör 
gäng . 

Pris 1: 15 

Nr Y 196, 30 mm d iam. Pris 0: 48 
Pris 2: - Kedjefett Nr Y 226 i 

Nr Y 197, 40 mm diam . tub, c,a 40 kbcm. 
Pris 2: 90 Pris 0: 65 
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Båtratt Nr Y 230, med 
styrring av ugnslacke rad 
lättm etall i bengul färg . 
Ekra r oc h cent rum av för 
kromat stå I. Lager och 
fö ste av lättmetall . Ked 
jekra ns för cykel kedja. En 
eleg ant utförd ratt scim 
pryde r varje båt . Ytte r
diam . 28 cm. 

Pris 36: -
Betrott Nr Y 231, har 

samma utförande som 
föregående, men yterdi
ameter 35 cm. 

Pr is 40:-

Ventilkedja av mässing. 
N 405, mäss. Pr m O: 40 
N 406, !örn . > > 0 : 45 

D:o , kraftiga re . 
N 409, möss. Pr m 0 : 45 
N 410, !örn. > > 0: 50 

Ventilkedja Nr N 360, 
av rostfritt stå I. 

Pris pr meter 0: 98 

Räkneverk Nr L 593, 
med sifferrul lar, kan an
vändas som varvräknare, 
vägmätar e pö pojkracer
bilar och div . andra ex
perime nt samt som räk
neverk på d iver se verk 
tyg ·s och andra maskiner. 
Tillverkade av mässing. 

Pris 0: 85 
Räkneverk Nr L 993 m. 

dubbla verk. 
Pri s 1: 25 

Räkneverk Nr L 594 med 
4 sifferhju l och 2 visare. 
Innehåller ett fler!. kugg
hjul i alika storlekar och 
har därför stort värde 
även för modell mekani
kern . 

Pris 1: 40 

PLEXIGLAS 
Plexiglas är ett kristallklart konsthartsglas, som 

kan sågas borras och gängas somt även böjas och 
forma s i låg värme . Vid beställning ev plexiglas 
erh ål les på begära~ beskrivning på hur p lexiglas 
bearbetas . Säljes i följande tjocklekar och format. 

Plexiglas Nr U 1016, Plexiglas Nr U 1018, 
tjocklek 2,4 mm. tjocklek 4,8 mm. 
Storlek cm. Pris pr b it Storlek cm. Pris pr bit 

10x 10 1:15 10x10 1, 70 
15x 20 3 , 10 10x 15 2: 35 
25x 30 7:4 0 1sx 20 4:20 
Plexiglas Nr U 1017, Plexiglas Nr U 1019, 

tjocklek 4 mm. tjocklek 8 mm. 
Pris pr bit 

1: 65 
Storl ek cm. Pris pr b it Storlek cm. 

l0 X lO 1: 45 6x10 
10x16 2: 10 l0xl 0 2: 50 
16X20 3: 95 10X20 4: 60 

Cement Nr U 1167 för plexiglas . flaskor om 
50 gram . 

Pris 1: 90 
Polermedel Nr U 1168 fö r plexiglas . Såg- och 

brottytor m. m. kunna med detta poler medel slipas 
upp till full glosklorhet . I förpackn . om 100 gram. 

Rör av plexiglas. 

Godstiocklek 2 mm. 
Nr U 1239, diam. 12 .mm 

Längd cm 5 10 20 
Pris 0 : 80 1: 50 2 : 90 

Pris 0: 80 
Rundbult av plexiglas . 
Nr längd cm. diam. Pris 

U 1164 5 ½" 0: 80 
U 1164 10 ½" 1: 40 
U 1164 20 ½" 2: 60 
U1165 5 ¾" 1:30 
U 1165 10 ¾" 2: 40 

. U 1165 20 ¾" 4: 50 
_Nr U 1240, d,om . 20 mm u 1166 5 1" 1: 90 

Langd _cm 5 10 20 U 1166 10 1" 3: 60 
Pris 1: - 1: 95 3: 80 U 1166 20 1" 6: 70 

Nr U 1241, diam. 30 mm 
Längd cm 5 10 20 

Pris 1: 30 2: 50 4: 85 

Nr U 1242, diom . 40 mm 
Längd cm 5 10 20 

Pris 1: 60 3 : - 5: 90 

Nr U 1243, diam. 50 mm 
Längd cm 5 10 20 

Pris 1: 80 3: 45 6: 75 

Godstjocklek 3 mm. 
Nr U 1244, diom. 60 mm 

, Arbeten i plexiglas , 
Nr BE 73 ett häfte rit
ningar med a nvisningar 
till över 50 olika, under
bort vackra arbeten i 
plexiglas. 

Pr is 5: 90 
CELLULOID 

Celluloid Nr U 1064 i 
glasklara skivor i forma
tet 20x 30 cm. 

Längd cm 5 10 20 0,30 

Tjocklek mm 
Pris pr skiva 

0,50 1,0 2,0 
1: 30 2: 40 4: 60 Pris 2: 25 5: 35 10: 50 0: 85 

Sortimentsats Nr M 585, 
innehå ller &}-75 st. olika 
de lar s0som skruvar , 
muttrar, brickor, nitar, 
fjädrar, bullor m. m. 

Pris pr sats 1 : -

' Fjädersals Nr M 747, 
ett sortiment smO fjädra r 
i oliko typer och längder 
mellan &-50 mm, i satser 
om 12 st. Pris'0:35 

-.. A ""• <;Pik. 

Nitsats Nr M 797. Ett 
sortim ent med c,a 150 st. 
aluminiumnitor oliko 
storlekar . 

Pris pr sats 0: 6~ 
Nitsats Nr M 798, inne

håller c ,a 1()() st. mässing
nit av oliko typer och i 
längder mellan 3-10 mm. 

Pris pr sats 0: 70 

Oii::::1111:::::::li:lli:MliiW!iill lii:iilldii t) 
Spiralfjädrar Nr U 913, 

av galvaniserad ståltråd . 
Längd 13 cm. Lämplig för 
grindhandtag, till elstäng
sel, dörrstängare m. m. 

Pris pr st. 0: 17 
C :o ., I NS 0 

Motor Nr T 1981, enfas 
växe lström asynkron mo
tor . Varvtal 2600 varv/ 
min., strömfärb rukn. c ,a 
30 W. · Avg. effekt · 1/100 
hkr. Hor mycket tyst oc h 
jämn gång och passa r 
särski lt som flöktmotor, 
graminofonmo tor Jkant
drift\ e . dyl. Höjd rn mm, 
bredd 60 mm. Vikt 0,8 kg . 
Finnes för 110, 130 eller 
220 volt växelström. 

~i s 23:-

I nfluensmaskinsats Nr 
U 1015. Denne intressan ta 
maskin fra mställ er e lek
tr icitet i höga spänningar, 
upp till 100.000 volt, men 
Ö' ändock helt ofo r lig på 
grund ev den låga strö m
styrkan på endast några 
mikroampere. Maskinen 
sä lj es i byggsats med de
larna färdige lär monte 
ring. Stativ, remskivor 
m. m. är ev gjuten a lu
minium och e legant frost
lockerode . Komplett sots 
m. olla delar, pr is 29: 50 

50 enkla elektrostatiska 
försök . Nr BA 182. Boken 
är försedd med 19 illu
stratio ner. Tryck t 1949. 

Pris 1: 35 

~ la 

Skruvkill Nr M 757 i 
burkar om c ,o 100 gram. 
Bäste och bekvämaste 
hjälpmedel vid fästande 
av skruv o . d. i beton g
och tegelväggar . Efter ett 
ho fuktats med vatte n ä r 
massan genast färdig at t 
användas. Bruksanvi sning 
medföljer. 

Pr is 1: 40 
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Handlampa Nr T 499 av svart bakelit, med norma l- lomphöl lare, glas kupa 
och kra ft ig skyd dskorg med krok . Längd 27 cm. Utan sladd . Pris 4: 95 

Handlampa Nr T 1992, ovanstöende monterad med 5 mtr gummikab el och 
stickp ro pp. Pris 8: 35 

Handlampa Nr T 1993 med 8 mtr kabel och stickpropp . Pr is 9: 95 
Handlampa Nr T 2066 med 12,5 mtr kabel och stickp ropp . Pris 12: 25 

Anslutn ingssladd, för 
kamin er, kokp latto r, stryk· 
iärn m. m. Med S-märkt 
appa ratuttag . och stick
propp, gummikabel 2X 1 

Skarvsladd med S-märkt 
stickpropp o . skorvuttog, 
gummikabel. 

Lampsladd med S-märkt 
stickpropp och lamphöl , 
lore med normal-gäng. 

kvmm. 
Nr 

T 1994. 
T 1995. 
T 1996. 

Längd 
1,5 
3 
5 

Nr 
T 1909. 

Pris T 1910. 
3:40 Tl911. 
4: 45 T 1912. 
5: 85 T 2065. 

med liten tvöpo li g svan 

Längd 
1,5 
3 
5 
8 

12,5 

Gummikabel. 
Pris N r Längd 

2: 85 T 1913. 1,5 
3: 75 T 1914. 3 
4: 85 T 1915. 5 
4: 85 T 1916. 8 
9: 25 T 2064. 12,5 

Pris 
2: 75 
3: 60 
4: 70 
6: 35 
8: 75 

sockel (se sid. 89). Längd Värmeelement m. skruv-
9 sockel passande normol-

model l med ref lektor och 
500 W effekt . Längd 30 
cm, bredd 12 cm. S-märkt . 
Utan sladd . 125 eller 220 
volt . l cm. Pr ·is 4 .. 40 lomphöllore. Finnes för 

125 eller 220 volt . 

El-kamin, 1000 watt, m. 
omkoppl ar e för hel och 
halv eff ekt. Gediget ut· · 
förande med grönt frost
lackerat hölje och blank
polerad reflektor. Finnes 
för 125 e l ler 220 vo lt . 
S-märkt . 

Nr U 11« , storl . 35X17 
x35 cm. Med 1,6 m on
slutn ingsslodd. 

Pris 28: 50 

Med skyddskor g . 
Nr Effekt 

U 1210. 100 W 
U 1209. 250 W 
U 1145. 500 W 

Utan skyddskorg. 
Nr Effekt 

U 1211. 100 W 
U 1146. 250 W 
U 1212. 500W 

Pris 12: 50 

Pris GLO M EJ 
5: 25 
5: 30 
5: 35 

Pris 
3: 70 
3: 75 
3: 80 

vi d köp av kamin, stryk
järn och andra e l-opp a: 
roter att uppge önskad 
spänning somt att samti
digt beställa en anslut
ningssladd (se ovan) . 

Komrärskamin Nr U 1193 tillverkad av smidda 
komf länsrör. Längd 55 cm, höjd 16 cm. Särskilt 
lämplig för uppvär mning av garage, magasin, e ld
far liga loka ler etc. Effekt 500 W. 125 e ll er 220 V. 
S-märkt . 

Pris 40: -
Nr U 1177, storl. 29X14 Kamrörskam in Nr U 1,:04, som föregöende men 

x24 cm. Utan sladd . med 1000 W effek t. Längd 105 cm. 
Pr is 21: 50 Pris 56: -

Kokplatta Nr U 1101, 
180 mm d iom., monter ad 
i stä l l i stor!. 265x 265 
mm, höjd 115 mm. Häll en 
lackerad i mör kg rönt , un
derred et i beige . 700 W 
effekt . Svensk tillverkning , 
S-märkt. Finnes för 110, 
127 och 220 va It. Ång iv 
önskad spänning I 

Pris 18: 60 

Kokplatta Nr U 528, m. 
165 mm plans li pad järn
plotta . 600 watt . Finnes 
för nätspänning 110, 127 
och 220 volt. För mycket 
snabb uppvärmning . S
märkt. Utan sladd . 

Pris 16: 50 

Kokhäll Nr U 1147. Stor
lek 30X 32Xl4 cm, p lat 
tans diom. 18 cm. Effekt 
1000 watt. Strömbrytare 
med tr e läge n. Gullocke
rad underde l och svort
emolj ero d uppl yftbor häll. 
Levereras med 110 cm 
löng 3-ledore gummika
bel (med jordledning) 
utan stickprapp . Finnes 
för 125 e l ler 220 volt . 
$-mä rkt. 

Pri s 36: 50 

El-kamin Nr U 957, med 
SJ() watt gl öd spiral somt 
reflekt o r av blankpolerad 
a luminium . Hö l je av frost 
lackerad plöt . Storl ek 30 
x 18x l9 cm. Utan sladd . 
Finnes för 110, 127 och 
220 V. En liten stabil och 
billig kamin . OBS! Angiv 
önskad spänning. S-märkt. 

Pris 13: 95 
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0 
Doppvärmare för upp

värmning av all ehanda 
vätskor (dock ej frätande 
vätskor) . Finnes för 125 
el ler 220 V. S-märkt . Med 
sla dd. Längd utom hand 
tag. 

Nr 
U 1178. 
U 1191. 
U 1207. 

Effekt Längd Pris 
150 12 6: 25 
300 15 8 : 40 
500 20 11: -

Akvarievär mare , Akva 
Standard >, är en specia l
konstruerad doppvärmare 
för uppv ärmning av akva
ri er . Längd 28 cm. Finnes 
för 120 e lle r 220 volt . Med 
sladd . 

Akvarievärmare Nr U 
983, 20-2 5 watt . 

Strykjärn Nr U 321, med 
plan sli pad bottenplotta, 
blankförnick lad överdel. 
Bottenyta 180x l05 mm. 
Effekt 450 watt. Vikt 2,8 
kg. Extra pri mo svenskt 
fabrikat. Med knoppspö r 
och fot . Spänningar 110, 
127 och 220 V. S-märkt. 

Pris 16: -

Slipapparat Nr U 1110. 
Den ideali ska slipappara 
ten för knivar och saxar . 
Tillv erka d av alumi nium 
med sockel av lövträ , 
storl ek 165X 120X 75 mm. 
Slipskivans di o m. 75 mm. 
Bruksanvisning medfölje r. 
Patentsökt . 

Pri s 7: 65 
Vaskrensare Nr U 1251 

av gummi med skaft av 
trä. Arb etar efte r tryck
sug pr incipen och är 
mycket eff ektiv. Längd 55 
cm. Sköld iom. 10 cm, fö. r 
diskho m. m. Pri s 3: -

Vaskrensare Nr U 1252, 
som föregöe nde men m 
skö ldiom . 15 cm för slask· 
trott . Pris 4: 25 

Pri s 7: 20 Strykjärn Nr U 1142 med 
p lanslipad bott en oc h 

Akva rievärmare Nr U förnickl ad överdel. Bot-
984, 40 watt. tenyto 115X l75 mm. Effekt 

Pri s 7: 25 330 W . Prima svenskt Hushöllsbryne Nr U 1076. Diskborste Nr U 1073, 
rund typ, med nylonborst . 
Lätt att höll o ren, ruttnar 
a ld rig. Längd c ,o 26 cm 

El-kastrull av blankpo
le rad aluminium med hel
d raget kärl. Handtag av 
bakelit . Finnes för 125 el
ler 220 V. S-märkt. Utan 
sladd . 

Nr 
U 1192. 
U 1205. 

Rymd Effekt 
liter watt Pris 
1 500 14:-
1,5 600 17: -

Pris 6: 40 

fabrikat . Med knopp spör 
och fot . Finnes för 125 
eller 220 vo lt. S-märk t. 

Pris 12: 75 

Corborundum plotto fast
satt pö lackerad trähöl 
lare . Längd 27 cm. 

Pr is 2:- Pris l: 35 

Hushållsbryne för kni-
var och saxar , trekant igt. Diskbor ste Nr U 1074, 
Storl ek 18X l50 mm. som för egöende, men i 

Nr U 1127, fink ornigt . svängd, ovlöng mode ll. 
Nr U 1128, mede lgrovt. Längd c ,a 30 cpm: l 65 

Pr st. 0: 78 ris : 

-===---(;~~ ---;,;-ct,Jl· -~ 

Skärpstål Nr U 966. 
Oumb ärligt bl. o . för att 
hö lla köksknivarna vassa. 
Längd 30 cm. 

Pr is l: 70 

Kaffesil Nr U 1129 ov 
rostfritt stö l, i ny prakti sk 
modell. Med denna sil 
spiller man ej pö duken. 
Tvöde lad, lät t att göra 
ren. 

Pris 3: 85 

Fiskfjällare Nr U 1047, 
kraftig och mycket eff ek· 
l iv typ, helt av gju ten 
aluminiuml ege ri ng. Längd 
19 crrr: Pris 0: 85 

Viskasvampen tar ej 
skada av oljo r elle r ke
mikalier och kan lött gö 
ras ren. Absorberar va t
ten 25 gönger sin eg en 
vikt . 

Svamp Nr U 941, stor
lek 47X 72x 90 mm. Volym 
0,30 lit er. Pris O: 32 Köbk nivar av rostfr itt 

stöl med skaft av fernis
sad mahogny och beslag 
av nysi lver . Extra pr ima 

Konservöppnare Nr U 
1075, praktisk modell, ex
tra kraftig o·ch he It av 

Pris rostfri tt stöl. Stor!. 65X30 
knivar. 

Nr Längd 
21 cm. 
31 cm. 

Svamp Nr U 940, stor
lek 47x90 X l 20 mm. Volym 
0,50 liter . Pris O: 55 

Svamp Nr U 939, stor-
lek 70X90X135 mm. Volym 
0,85 liter . Pris O: 78 U 617. 

U 618. 
2: 55 mm. 
3: 45 Pris 1: 50 
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Syetui Nr U 1150. Lite t 
och behändigt, tar obe 
tyd l ig plats i handväskan 
och västfi cka n. Etuie t ä r 
av ba ke lit i stor !. 50X18 
mm oc h innehå ll er spol e 
med 5 o li ka sorter s t råd, 
2 synåla r jämte tr ådov
skörare av rostfr itt stå I. 

Pris p r st . 1: -
Pr is pr d uss. 7: 80 

Stop pap parat Nr U 929, 
>Perfek t• är en prakti sk 
hjöl pappara t vid lag ning 
av a ll ehanda vävda och 
sti cka de varo r. Appara 
ten arb etar så alt man 
väver stoppe n öve r d et 
slitna stä ll et. Den sparar 
ögo nen och mö j liggör ett 
jämnt och fint arbet e, 
ob ero ende av garne ts el 
ler trå dens grov lek . Den 
gör lagningsarbetet till 
ett ang enämt tidsfördr iv. 

' 

Pris pr st . 2: 20 
Pris pr duss . 23: 40 

-~~ 
Korsstygn sstämplar, spar 

tid och arb ete . Me d en 
stämpel göres uppmörk 
ning en på bråkdelen av 
den t id som användandet 
av stram a lj elle r kolka
ring kräv er. Uppgiv de 
bo kstäver som önskas . 

Stämpel Nr S 170, med 
en bokstav. · 

Pris 1 : 80 
Stämpel Nr S 171, med 

två bokstäve r. 
Pris 1: 95 

Stämpeldyna Nr S 172, 
oinförg ad, Pris 0: 80 

Färgllaska Nr S 173, för 
ovanstående stämpel och 
dyna . Lätt urtvättbar blå 
färg . Pris 0: 80 

9-4 

Nålpåtrödare Nr U 1026, 
, S e I e I h, är en he l
a utomati sk nålpåtr äd ore, 
av absolut t i ll för lit lig 
konstrukti on monterad i 
ele ga nt syskrin av trä, 
klät t med ä kta skinn. En 
t rödrulle {p lats för två) 
oc h fin gerb org medfö l je r 
Ett snyggt oc h trev li gt 
syskr in med en verkligt 
prak ti skt a nvändb a r , be
kvä m och säke rt fung e
ra nde på trödo re. Idea lisk 
prese ntar tik e l. 

Pris 7: 85 

~ 
Nå)påträdare Nr U 1022, 

är en i sin enke lhet ge
nial isk hjälp vid påtrö d
ning av synå lar . 

Pris pr st . 0: 15 
Pr is pr duss . 1 : 25 

Blixtlås av n~donståen- Smärask av röd , gul , 
d,e n_ummer lampo r sig e lle r vit smak- och luktfri 
fo r tall , molgarderober pla st. Stork och hygi enisk 
m. m. Nr Storlek Pris 

N r Lä ngd cm. Pri s U 1111. 100x 50 1: 45 
U1 39. 100 2 : 65 U1112, 85x 45 1:2 0 
U 14~. 150 3: 75 
U 166. 200 4 : 95 

SPECIAL-BLIXTLAS för 
tö lt, lå set har d ragklöpp 
på bå da sidor. Extra 
kraftig a. Bästa svenska 
fabr. Förnicklat . 

N r Län gd cm. 
U 8, 110 
U 9, 150 
U 141. 175 

Pris 
6: 50 
8 : 85 

10: 35 

Hå llare för bordsilver, 
är en mycket pra ktisk 
nyhet! De ni tas i botten 
på bor dsil ver lådo r el. på 
lösa backar. Bekvä ma att 
använda, hå lla red a och 
or d nin g i lådo rna, samt 
skyd dar bor dssil vret. 

Nr M 673, fö r teskedar, 
smörgå sgaffla r a . dy l. 

Bägare Nr Re 10 av c :o 
5 mm tjock, kraf t ig hake -· 
lit i svart- ell er brun fä rg. 
Gä ngat lock som sluter 
lufttätt t ill . Lä mp lig för 
tobak m. m. somt för mat
varo r vid ca mping. Stor!. 
130x7 0 mm. 

Pris en das t 0: 85 
Pris pr l O st. 6: 75 

~r -· . 7,1/, '/,t• • 

:I) 

,) Pr st. m e d n itar 0: 50 
· Nr M 674, för bar dskni 

var , gaffl a r, matskedar 
o.d y l. 

Nyc kelskylt Nr U 936 
av rostfr it t stål , försed d 
med ce llul o idskyd dod eti 
kett . Lämpl ig för väskor , 
fru ktt räd, mjölkf laskor 
m. m. Längd 55 mm. 

Sprättkniv Nr U 946, m. 
skaft av rostfri tt stå I, med 
hållare för rokklinga. 
Klingon drages helt in i 
s~oftet då kniven ej on
vandes. Storlek ihopskju 
ten 85x 20 mm. 

Pris 1 : 35 

Rakbladskniv >K n i v i • 
ör en patenterad mycket 
praktisk hålla re för rak
bl ad. Ett utmärkt unive r
so !verkty g vid fönster
putsning , läder p last ik , 
modellbygge, tapetsering , 
skrapni ng m. m. Blod et 
bytes med ett enkelt 
ha ndgrepp . 

Nr K 700, of örnicklad . 
Pris 1 : 20 

Nr K 766, förnicklad . 
Pris 1: 50 

Pr st. med nitar 0: 50 Pr is 0: 26 

För hemberedning av vin 

Vinjäst , av >Kitzi nge rs> 
fabr . I fl askor rä ckande 
fö r 30 liter vin . 

Nr U 102. Mad eira . 
N r U 103, Portvin. 
Nr U 104, Sherry. 
Nr U 107, Champagne . 
Pr is pr flaska 2: -

Vinsyra Nr U 42, i på 
sar 6 10 gram . 

Pri s pr p6se 0: 12 

Häver! Nr U 106, fö r 
ovd rogning av vinet, gum
misla ngen 125 cm. lång 
och g lassugrär . 

Pris pr st . 2: 85 
Etikette r , fö r vinflaskor 

i vackert litogr. tryck, r 
svart, guld och rött . Stor
lek 9x 12 cm. 

Nr U 226, för Madeira. 
Nr U 227, fö r Portvin. 

Pris pr d uss . 0: 60 
Jäsrör Nr U 41. Passar 

för damejonner om lO Kapsyler Nr U 229, av 
t ·11 65 1· tennfolium , passande van -
' ,ters rymd. liga vinflaskor , Finnes i 

Pris pr st. 1: 45 svar t, röd och g ul färg. 

Klarmedel Nr U 43, för Pr is pr duss. 0: 80 
k_larn ing . av vin i satser Arausantabletter Nr U 
for 100 l iter v,n. 232, anvä nde s för att av -

Pris pr sats 1: 90 bryta jäsningen e ll er bort
ta ga jöstsmak. I rull ar 
om 10 st. tabletter , Vinfärg Nr U ,'4, För 

färgning av vin , I kaps
lar o m 5 gram. Finnas i 
följande färgnyanser . 
Portvin, Madeira, Sherry . 

Pris pr kapsel 0: 50 

Pris pr rulle 0: 50 
Vinbo ken Nr BB 88, {se 

sidan 13 i katalogen). 
Pris 2: -
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R O S T F R I A dosor för 
tobak, snus, två I o . dyl. 
Utfärda av mycket kraf
tig rostfri plåt och fint 
blank polerade. 

Tvåla sk Nr U 976, med 
gån gjärn slock . Stor!. 95X 
60x 3:J mm. Sto r och re
jö I tvål osk. 

Pris 4: 25 
Snusdosa Nr U 977, som 

föreg ående, men i sto r
lek 75x 40X20 mm. 

Pr is 3: 10 

Tobo ksdoso Nr U 1115, 
av ro stfr itt stå l. Rund m. 
tätt sluta nde loc k. Stor!. 
65x20 mm. 

Pris 1: 75 

Toboksdoso Nr U 978, i 
hästskofo rm, med prä gla d 
pipa på locke t. Till ver
kad av rostfritt stå l. Stor
lek 67x60x 17 mm. 

Pris 3: 10 

META-ta bletter, är ett 
sökerh etsbrönsle , tillver
kat av torr spr it i tabl ett 
form . 

Nr L 733, i pak et om 20 
tabletter . 

Pris 1: 75 

Värmetabletter nr U 1255, 

Lim Nr U 656, ,Berg
fa st, limmar allt - kallt . 
Vod som än gå r sönder , 
det mö vara glos, pors li n, 
kera mik, trä, bakelit, lä
de r e ller papp , är det 
lagat på en liten stund 
- och det >sitter som 
ber g,. Löses e j i varmt 
vatte n. Förva ras i flas kor 
med skruvprapp av ebo 
nit. 

Pr is pr f laska 0: 95 

····· .J· 
.if,, 

RX-lim Nr U 1096, i 
fla skor om 25 kbcm med 
pe nsel. Cosco s välkända 
fl ytande l im som l immar 
o I It. Vattenf ast och färg 
löst . 

Pr flaska 1: 20 

A I u m i n, den flyt an
de metallen, är ett ena 
stående >metallkl ister• 
som limmar allt, även 
alla slogs metaller . Ut
märkt för tötni ng av kok
kär l, bilkylore m. m 
O känsligt för vatten och 
värm e. 

Nr M 591. Tub storlek 
C: a 12X70 mm. 

Pr is 0: 80 
Nr M 593. Tub stor lek 

c ,a 20X90 mm. 
Pris 1: 40 

Månsilver Nr U 804, för
si lvror med äkta silver 
fö remål av mässing, och 
koppar, somt legeringar 
av dessa metaller . Flas
kan rymmer 20 gram . 

Pris pr flaska 0: 65 

,Sw ix> inneh . 10 tablette r Lim Nr U 805, ,Stik
med en bränntid av ca Kw ik> limmar bl . a . glos, 
7 min. pr tablett. Mycket pors lin , cellu loid, bakelit, 
läm Qligo vid camping, trä, papper , läder, metall 
vid skidvalln ing m. m. m. m. Limmet upplöses ej 
Gift fria . Luktfri a . i varmt vatt en. 

Pris 0: 75 Pr is pr flaska 0: 60 

C L A s O H L s O N & C : 0 A. - B., I N s J O N. 

Djungel -olja ,6-12, det 
amer ikanska, öve r hela 
vär lden erkänt bä sta och 
ofelbart säkra medlet mot 
mygg , knott och andra 
insekter . Dryg, luktfri , 
inga fettfläckar. 

Nr U 942. Sportflaska . 
Pris 1 : 65 

Nr U 943. No rmalstor! . 
Pri s 3: 25 

Ur U 944. Stor fiasko . 
Pris 4: 50 

-~ 
',, ,·, ·, 

' , •I ' 
' ' I ' ,,, •, ' , 

Borom eter blommon N r 
U 1108. En naturtroget ut
färd li ten krukvä xt med 
en bl omma , som visar 
d en kommande väderl e
ken genom att byta färg . 
Bruksanvisning medfälj e• . 

Pr is 1: 95 

Sporttermometer Nr U 
1118 av mässing i !orm av 
en skid a , med sökerhet s
nålfö ste på baks idan . 
Längd 6 cm. 

Pris 1: 20 

Biltermometer Nr U 1119, 
C. F. gradering. Med nål 
pö boksidan varmed den 
lött fästes på önskad 
pl ats i b i len. Höid 6 cm. 

Pr is 1: 25 

Minimotermometer Nr 
U Il /2. Konstruerad så 
att t . ex. nattens läg sta 
temperatur kan avläsas 
på morgonen . Omställes 
med ett handgrepp . +40 
till -35 g r. C. Längd med 
föste 20 cm. 

Pris 3: 25 

Fönstertermometer Nr U 
1123, spritf y ll d och med 
tydli g av lä sning. +50 till 
-50 g r. C. Längd 18 cm. 

Pris 2: 35 

Termometer Nr U 1038, 1 

för utomhusbruk, m. blö 
vätska och tyd lig skal a, 
graderad frön minus 50 
till plus 50 gr . C. I höl 
lare av mottfärni ckl. mäs
sing . Höjd 20 cm. 

Pris 1: 45 
Badtermometer Nr U 

1151 med hylsa av bok . 
Längd 26 cm. 

Pris 2: 35 

Rumstermometer Nr U 
1122 med Reaumur, Cel
sius och Fahrenh eit gra
derin gar etsad e i tj ock 
mössingplatta . Höjd 13 
cm. Pris 2: 10 

Rumstermameter Nr U 
1121 på mässingplotta 
längd 11 cm. Pris O: 95 

Rumstermometer Nr U 
1120 på gullockerad trä 
plott a, längd 11 cm. 

Pris 0: 88 

95 



Rakapparat Nr U 1230, 
Rakblad , Clea, . Sand · >Arvin > prima engelskt 

vikens speciallegerade fabrikat. Utförd i ben vit 
stå l ex tra pr ima svenskt 
fa brikat. 

Nr U 222. >B r a v o>. 
Cleofobrikot. 

Pris pr 5 st. 0: 22 

plas t med saxar av hög· 
sto precision. Rakar smärt 
fritt och utan att irritera 
hude n. Komplett m. sladd 
och stickpropp. Endast 

Nr U 223. , Cleo> i gul fö r växelström 110-130 
förp ockn. elle r 200-250 V. Uppgiv 

Pris pr 5 st · 0: 32 spän ning vid ord er. 

Nr U 731. , Mentons>. Pris 56: -
Pr is p r l 0 st . 0: 48 

N U 530. >Lyx gr ön>. 
0,10 mm tjockt b lod. 

Pris pr 5 st. 0: 48 

I 

Rakborste Nr U 260, m. 
vi t bors t och bronslocke· 
rot skaft. Vulkaniserad så 
at t bor sten ei släp pe r. 

· Pris 2: 45 

Rakhyve l Nr U 1034, av 
benvit p lastic. Elegant 
och kraftig mode I I. 

Pris endast 0: 65 

Stri gelapparat Nr U 924. 
>Sharpex > är användb ar 
för såvä l 3-hål s som slits
blod . Bloden strigl c,s 
automatiskt på bå da sid. 
Br.uksonvisning medfölje r . 
Langd 16 cm. Prima 
svenskt fabrik at. 

Pris 3: 25 

Hårklippning smaskin Nr 
U 39, av förnicklat och 
blankpolera t stål. Ställ 
ba r för ·3 alika hårlä ng
der . 

Pris 7:-

Sh' ngel maskin Nr U 40, 
bästa engelska fobr., av 
po lera t o. förni ck lat stå l. 
Kl ipp er intill 1/10 mm. 

Pr is 5:-

Saxskärpare Nr K 936. 
Ett I itet men effektiv t verk· 
tyg som gö r saxe n hår· 
skarp. 

Pri s 1: 30 

Askkopp, som är ide a
lisk för alla rök are . Inga 
osande fim pa r och ingen 
aska som b låses omkring . 
Med ett t ryck på kna p
pe n tömmes askfate t i 
den under ligg and e täta 
behå ll aren. Fot o . meka
nism är av förnick lad 
mässing , meoo n behålla
ren finnes förni cklad el ler 
av mor mor. En trev lig 
present ar ti ke l. 
Hö id 15 cm. 

Nr U 1004, förnicklad. 
Pri s 14: 25 

Nr U 10)5, mormor . 
Pris 28: 50 

Ciga .rettet ui Nr U 1124, 
helt i pl a st, kristallklart, 
rym mer 20 cigarretter . 
Elegant och prakti skt. 

Pris 2: 60 
Cigar rettetui Nr U 1125, 

l ika som föregående men 
i _ t ro nsporn nt guldgu l 
forg. Pris 2: 60 

Sladdspiral Nr U 974, 
bestå r av en d ubbe lspiral 
av brunerad fiäderstål 
tl'åd som onbri ngos på 
sladde n till telefonoppo· 
rote n eller strykjärn a . d. 
och håller al ltid sladde n 
upp rulla d och i ordning . 

Pris 1: 68 

Strigelapparct Nr U 785. 
En mycket effektiv, lätt · 
skött och el egant oppe
rot tillverk ad av förnick 
lad mässing , extra prima 
fabrikat . Storle k 61 x37X 

-->:J 
1 28 mm. 

Pris 9: 30 

Slipspr essare Nr U 1185. En effektiv elektrisk 
slipspr essare som ger utmärk t resultat . Bruks
anv isning medföl jer. Längd 56 cm. Strömf örbruk· 
ni ng 100 W . Finnes för 125 elle r 220 V. 

Pris 8: 50 

Slip skarusell Nr U 1141 
av lättm etall, lackerad i 
brunt och guld . Den rote 
ra nde hängaren har plats 
fö r 16 slipsa r och skapar 
ord ning och redo i gar
derobe n. Stor I. c ,a 15X 
13 cm. 

Pris 2: 95 

Manschettknappar Nr U 
962, av pri mo rostfritt 
stål bl ankpo lerade. Slät , 
förnä m model l med rör
li g bakplatta . Mycke t 
hå llb ara och el eganta . 

Pris pr par 0: 78 
Pris pr d us$ par 7: 95 

Karbinhake Nr U 1054, 
prakt isk sax model l. Längd 
med lekanden 10,5 cm. 

Pris 0: 60 

Karb inha ke Nr M 662, 
ny, prakt isk och myc ket 
stark model l. Säkerhets 
spär r med fjäder. Läng d 
65 mm. 

Pris 0: 48 

Hundljuder Nr U 1201. 
Sitte r absolu t säker t i 
marken och håll er hun
den i en fritt svänga nde, 
ked ja som ej tras slor in 
sig. Lätt att fl ytta. Längd 
38 cm. 

Pr is 4: 50 
~6-----------------~-,L- A.,.....,,.S.....,.,U..,.H.,...L:-S.....,,,O""'N......,&..,.:..C=--, o-A,....-_~B.-,~1-N~S~J=O-N_J. 

Spritkamin Nr U 1214 
trevlig modell av plåt m. 
grön frostlac kering . Brin 
ner osfritt i ca 9 ti m. på 
en fyllning av 3/4 lit er 
rödsprit En idealisk vär 
mekälto i sportstugor o . 
dyl Godkänd av Sprä ng-

' ämnesinspektionen . Stor! 
3SX 17X2 8 cm. Vikt 2 kg 

Pris 18: 75 

Str6lkamin Nr U 1206 
mea blankpolerad ställ
bar reflektor, diam . 25 

· cm Frostlackerad liusgrön 
, lat . Effekt 500 W . 125 elle r 

'220 valt . S-märkt . Utan 
sladd . Pris 19: 75 

~ 
Handdukshöngare Nr U 

1183. Ni behö ver aldrig 
leta i alla hörn efte r 
event . hängar e på ha nd
duken utan sticker bara 
in en fl ik av handd uken 
i denna prak tiska hänga· 
re och handduk en sitte r 
säkert upp e. Lika snabbt 
ryckes den ner igen . Till 
verkad av gummi a. ben 
vit eller grön pla st. 
Starl. 15X 5 cm. 

Pris 1: 90 

m f1 -

~ 
NYHET! 
Se omslags
bilden l . 

Fågelmatkorg Nr U 1180. Fästes mycket enke lt 
dir ekt på fönsterrutan med den kraftiga gummi· 
sugfoten och sitter sedan bergsäkert . I korgen , 
som är av fö rtent och lackerad ståltråd , ilögges 
talg, ostkanter, bräd , frö eller annan lämplig ~å· 
gelfödo . En sådan korg, eller flera med olika mot, 
på ett fön ster formligen drar fågla rna ti l l sig 
Ett dy likt , låge llö nster> är ett glatt inslag i vinte r 
bilden, ett tre v ligt säll skap för båd e ung och 
gammal, samt en god hölp för våra nytto fåglar i 
vinterkylan. Pris pr st . 1: -, pr duss . 8: -

Grovvas Nr U 1259, Ö• 
mycket e legant utfärd , 
kraftig ba ke lit med io rd 
spett av järn a. fotbrick a 
av mässing. Sjölva vasen, 
häid 14 cm. 

Pr is 1: 85 

Fågelholk Nr U 938, till 
verkad av restbeha ndl ad 
plåt, lackerad i brun e l 
ler grön färg. Den ä, 
bekväm att rensa geno m 
att botten utdrages . He la 
höjden 24 cm. · 

Pris 2: 25 

Byggsats Nr U 1169, t il l 
en _ trevlig fågel stuga av 
trä betsat i flera färger 
Satsen ionehålle r a lla er 
farderligo d81ar färdiga 
att spikas ihop . Spik med
fälier Stor\ 25x 21 x2 1 cm 

Pris 3: 65 

Vindflöjel Nr U 1231, med figurer av snidat trä, 
med rikt iga kläder av tyg och skinn . Gubben sli 
par oc h gumman d ra r oför;rättligt veven s6 länge 
det bl åser. Mycket trevlig . Langd 75 cm. 

Pri s 16: 75 

Miniatyrkök Nr U 1229. 
SIEMENS, av bl ankpo le 
rad aluminium. Använde s 
för gr äddn ing, ångkok 
ning, kokning av gryträt 
ter, efterstekning m. m 
'Ar till ovär derlig nytt o 
för den sam saknar ugn 
och snabbt vill g rädda 
en kaka eller dy l. Diam 
25 cm. Receptbak med 
fälier . Effekt 500 W . Fin· 
nes för 125 eller 220 V 
Uppgiv spönning . 

i I 

Kaffetryckkakare Nr U 
12:s, Spar Petter, tillver 
kad av rostfri tt st61 och 
alu minium m tjock. p lan 
slip ad botten Rymd 1,5 
liter Hand tag av svart 
ebonit Lockar fram de t 
allra bö sto ur kaffet och 
kokar a ldrig över 40 % 
mindre , nff eåtg6ng och 
öndock fyllig are a . arom· 
ri kar e sma k Bruksanvis
ning medföljer 

Vattenspridare Nr U 
1226, >Dugge >, en ny pa 
tentsäkt konstruktion, sam 
förd elar vattnet till linas 
te duggregn. Vid norma l• 
vattentr yck sprides vall 
net ca · l2 m. Med go lva 
niserat iordspett och fäste 
som passar såvä l 1/2" son 
3/4" slang. 

Pris 3: 25 

Svarvade 
räfspinnar 

Rö/spinner, i hög kvali 
tet, passa r t i ll a lla van · 
liga tröräfsar . Pinnarna 
öra svarvade och putsa 
de . Längd 100 mm. Finnes 
i karto nger om 10 eller 
1()() pinnar . . 

Nr U 1160, pinnar av 
björk . 

Pris pr 10 st . 0: 65 
Pris pr l 00 st. 4: 80 
Nr U 1261, pinnar av 

rödbok . 

Pravn6I Nr U 1126; är 
praktisk i hushå ll et för 
provning om potat is eller 
dyl. är genomkokt el ler 
om bakverk är färdig
gräddat , vartill avbrutna 
vispkvistar, tändstickor 
m. m. brukar anvöndas . 
N61en är av rostfritt st6I. 
Längd med upphäng · 
ningsägla 20 cm. 

Pris 0: 25 Pris 35:- Pris 48:-
Pris pr l O st . 0: 85 
Pris pr l 00 st. 6: 50 ,, 



Kamera Nr J 200, >Lu
mirex>, för film pö me
tallspol e 6x 9 cm. Kame
rahus av meta ll klö tt med 
konst löder. Dimensioner , 
150x80x36 mm. Toppov
tryck, rom sökare. Fro nt
l insinstöllni ng från 2 m 
t i ll oöndl ighe t o . Lumiere 
slutare för 1/10, 1/25, 1/50, 
1/100, 1/200, T och B, sy n
kroniseri ng för lampblix
ta r. Dubb e lonostigmat 
Fidor f/6,3, br ö nnvidd · 110 
mm. Vridbar briljontsöko
re . Åtfölj es av väska av 
kraftigt b run t lö der med 
hand - och axelrem. 

En god kamera, som 
fyller hög a c:fflsprök , till 
ett synnerligen fördelak
ti gt pris. 
Pr is m. väska 105: -

Ka mera N r J, 197, >En
sign Ranger 11>, för ru ll 
f ilm pö trö spo le 6x9 cm. 
Bi ld fo rma t 6x 9 cm. Ka
meran s dimensioner 160X 
90X45 mm. Hel t av me
ta ll klädd med fin aste 
konstlöd er och med syn
lig a metalldelar förk ro
made. Toppavtryck , rom
sökare, . frontin stö l lning 
frön 1,5 t i ll oöndli gt och 
Trikon slutare för 1/25, 
1/50, 1/100 T och B. syn
kroniserad för vocublix
tor. Lumeniserod Ensor 
dubb e lono stigm ot f/6,3, 
b rönn vidd 105 mm. En 
verkligt gedige n och el e
gant kamera. 

Pris 189: -

~ 
Kamerafod ral Nr J 154, 

av pegom oid, med d rag 
kedja , passa r ru l lfil msko
meror 6X 9 cm. Ett mycke t 
pra kti skt oc h bra skydd 
för ka mera n. 

Kamera N r J 203, UNI 
BOX FOR RULLFILM, 6x9 
cm m. metallspole. Bil d 
form at 6X6 cm. He lt av 
bake lit. Extra stor och 
ljusstark spege lsökar e 
Slutare fö r tid oc h ögo n
blick . Storlek 100X 95X9C 
mm. En elegan t o. mycket 
prisvörd kameranyhe t som 
ger utmö rkto bi lder . 

Pris 22: 50 

Beredskop svösko Nr J 
204, för UNI BOX-ko me 
ran av mönst erpres sat 
lj usbrunt löd er med för 
kro mat lös och axelrem . 

Pris 9: 60 

KAMERA Nr J 172, , Pha
tox> för rullfilm 6X9 cm, 
med metallspole . Med 
genomsiktsökore, tid - och 
ögonb licksi nstöl!ning, för 
1/25 oc h 1/100 sekund, tvö 
blöndare och toppovt ryc
kare. Spiralformigt objek
ti vutd rog som på smö
bi ldskameror . M. skydds 
lock som skyddar optiken 
o. slutarmekonismen her 
metiskt somt hind rar ofri
villig utl ösning av sluta 
ren. Kamerans storlek 15 
x 9 cm. Tillv erk. he lt av 
bakelit. Pris 38: 40 

Beredskopsvöska Nr J 
173, av läder för kamera 
Nr J 172. Pri s 24: -

Porträttl ins Nr J 174, för 
kamera N r J 172, att on 
vö ndos vid portröttfoto 
grofering. Pris 6: -

Kamera N r J, 201, >Kodok-Brownie 620 C>, för 
rullfilm 6x9 cm pö metallspo le. Lött skätt lödko 
mera av metal l, som tar skorpa oc h br o bilder 
frön ca 3 mtr ti ll oöndligt. Utrustad med tvö stora, 
tydliga briljontsökore för höjd- oc h tvörformot. 
Slutare fö r ögonb lick och B-expone r ing. 

Pris 28: -
Kamera Nr J 202, >Kod ok-Brow nie 620 E, för film 

6X9 pö metall spole. En el egant och vö lutr ustod 
lodkomera, försedd med inbyggd försöttslins för 
ovstö nd fr ön 1 till l¾ m oc h inbyggt gulfilter . Av 
tr yckore n kon lösas för undvikande av oavsiktlig 
av tryck ning . Sluta re för ögo nblick oc h B-expone 
ring, synkroniserad för lampblixta r. Stora , tydliga 
briljontsökore . 

Pris 39: 20 

Kamera Nr J 180, a me

r ikansk, he lt av svart 

Väska Nr J 198, pa ssen- p last . Med kika rsökare 
de fö r ru llf i lmskomeror somt slutare fö r t id oc h 
6X 9. Ti ll verkad av kra f-
tigt bru nt löder m. hand- ögonb lick . Tar 16 bilder 
oc h o~e' rem. Förnickl at pö filmrull e 4x 6½ cm. 
>Tuck-T,te >-lös . 

Pr is 1: 851 Pris 15: 75 Pr is 12: -
' 

Spegelreflexkam era Nr 
J 212, FLEXO, 6X 6 cm. 
Med tvö Ennor du bbel
onostigm oter f/4,5. Upp
togning sob jek tive t T-be
hondlot . Slutare för 1/25, 
1/75. 1/200 somt tid . Bl ix t
synk roni serad. Kamerahus 
he lt ov stö l med synl iga 
de lar mattf ör kromad e. En 
förnämli g kamera fö r 
höga onsprök. 198: -

Spegelreflexkamero Nr 
J 213, FLEXO, i samma ut
förande som för egöe nde 
men med Ennor f/3,5 . 
Prontor-S slutar e för 1, 
1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 
1/100, 1/300 somt tid . In
byggd ut lösare somt blixt
synkroni sering. 245: -

Bered skap svö ska Nr J 
214 passande Flexa ka
merorna. Elegant lyxut
förd i brunt, kraftigt lä
der med hand- och axe l
re m. Sommetsfodrod. 

Pris 26:-
Försätt slins er Nr J 215. 

För tagning ned till 50 
cm M ed gänga passan
de Flexa kamerorna . 
Pris pr por i läd eretu i 

19:-

Spegelbox -kamero N r J 
195, >FUL-VUE>, för rull 
film 6x 9 cm pö trö spole. 
Bildf orma t 6x6 cm. Solid 
och lättskött kamer a helt 
av fro stlackerad p lö t m. 
förkrom ade beslog . Ljus· 
stork spegelreflexsökore, 
slutare för tid och ögon
b I ick somt ovstöndsin
stöllni ng. Börre m av 
p last. Dimension er , l OOx 
100X75 mm. 

Pris 38:-
Vä sko Nr J 196 för 

ov oastöende ka mera . Be
redsko psmodef I av brunt 
löde r med axe lrem . 

Pris 12:-

L L A:; U H L S O N & C : a A- - B., I N SJ O N. 

Kodak Veri chrom e N r J 
47. En mjuk, högkönslig , 
o rtokrom atisk film . 
4x 6½ 6x 9 6½ x ll 
1: 65 1: 65 2: 05 

Kodok Plus-X Nr J 165. 
En hostig, finkornig pan
krom atisk film . 
4X6½ 6X9 6½ x l l 
1: 80 1: 80 2: 30 

Fotolampa Nr J 179, 
500 watt, 13000 lumen. För 
110, 127 eller 220 volt. 

Pr is 7: 95 
Fotosol Nr J 178, foto · 

la mpa n för amatö rer . 300 
watt, 10000 lumen. Finnes 
för 110, 127 eller 220 volt . 

Lampblixt Nr J 176, 
PHOTO FLUX PF 25. Be
haglig att använda, av 
ger varken eld eller rök . 
För bo tteritöndning 4,5 V. 
Normal Ed isonsockel. 
Storl. 36x7 5 mm. 

Pris 1 : 10 
Dito N r J 205, typ PF 

28 E, stor!. 40X87 mm. 
Bo jonettf ottning. 

Pri s 1: 10 

KEMIKALIER 

Universolfromkollore. 
Kodok D-72, för pap per 
somt skölframkollning o, 
film och pl åta r. En mjukt 
och· klart arbetande fram 
ka llar e som ger godo re
su ltot med vacker grad o
tion. Kodak Plus-X N r J 148. 

6x 9 cm. Metallspo le PX 
620. Pr is 1: 80 

llford Selochrome Nr J 
170. En ortokromatisk . 
högkönslig och ljusg ö rd s
fr i film, som ger mjuka 
rikt nyanserade b ilde r. 
6X 9 cm. Tröspole. -

Pris 3: 40 
Uppg iv önskad spänn ing I 

Kartongreflektor Nr J 
185. som ovo nstöende m 
avsedd för elljuslompor. 

Pris 0: 75 

Kartongreflektor N r J 
184, hopföllbar o. invän 
digt meta ll fo lie rad. För 
blixtlampor. 

Nr J 164. Förpack ning 
Pris O: 40 för 200 kbcm bruk sförd ig 

lösning . Pr is O: 50 

Pr is 1: 60 

PLATAR 
Gla splåta r Nr } 36 

Gevoert Ponchromosa . En 
hcg kö nslig , pankromati sk 
plöt , 32 Sch., läm p lig för 
de f lesta fotografiska ön 
dom öl, men rekomm end . 
särski lt för landskap och 
andra färgr ika motiv. 
Format cm. Pr duss. 

6½x 9 3: 60 
9x12 5: 85 
10X l5 8: 05 

PAPPER 
Gevoe rt , R i d a x N r J 

117. Extra Hart, för tunn a 
och kraftlö sa nega tiv . 

Nr J 118. Ha rt , för mju
ka negativ, utan nämn
värda kontraster . 

~ 
Blixtpatron Nr J 67, i 

glosrör. Utveck la högst 
obetydlig rök. Obegrön · 
sod höllborhet. Brukson · 
visning medfö ljer. 

Stor!. Nr 1. 
Pris pr st. 0: 42 

Pr is pr 10 st. 3: 95 
Stor!. Nr 3. 

Pris pr st. 0 : 55 
Pris pr 10 st. 5: 25 

) 186 J187 
Reduktiansfottning N r J 

186, för la mpbli xtar med 
nor ma l Ediso n socke l vid 
onvöndnin g vanlig fi ck 
lampa. 

Pris 0: 65 

Reduktionsfattn ing Nr J 
187, t i ll smö lampblixt ar 
med ba jonettfatt ning v id 
användning i nor mal Edi
son höllor e. 

Pris 1: 35 

Nr J 119. N orma l, nö 
got mjukare ö n Hart , för 
normo lo negativ. 

N r J 120. W ei ch , mjukt 
arbetande för kontra stri 
ka negativ . 

Lagerföras i 100-blod s 
förpackning i fo rmat 6½ 
9 cm. Viit, blankt, tunt . 

Högg la nspress Nr J 206. Behö nd ig el ektrisk tork
opporat avsedd fö r amatörens behov . Dubb el
sidig, torkyto 24x30 cm pö vardera sidan. Till 
pressen onvö nds glo nsplö to r mot vi lka kop iorna 
pö vanligt sött fo stpressos i vött tillstönd. Motto 
bild er upplöggos med boksidan mot glonsplöten. 
I bögge fa ll en hölls b i ld erna piano av spönn 
duke n. Tor ktiden ör 5-10 min. Effekt 140 watt. 
Finnes för 125 elle r 220 volt. Utan g lons pl ötor. 

Pris 29: 50 
Glansplåt N r J 207. Högglonsförkrom od mössing

p löt 24X30 cm. 0,5 mm tjock . Av sedd för såvö l 
glanspressar som för löngsom torkning. 

Pr is 4: 37 
20-blod s förpackning . 

Pr is 0: 94 

Pr is 10: 50 
Glan splåt Nr J 208 av högglanspolerad alumi-

niu m 24x 30 cm. Pris. 4: 50 

Kamera Nr J 194, >Co
ro net Photo- Box>, 6x9 
cm. Träspole. Lätt, hön
d ig lödkome ro klödd m. 
prim a klot . God lond
skopsljns och slutare för 
t ids- oc h ög onbl icksexp o
neri ng . Tydl ige brilj o nt
säkore fö r hä /. d- o . tvär 
form ot . Lömp ig ka mera 
för nybörj are . 

Pr is 20:-

C : o A.- B., INSJ N . 

N r J 167. Förpackning 
för 3 liter bruksfördig 
lösning . Pris 1 : 85 

Nr J 163. Originolflosko 
för 750 kbcm bruk sförd ig 
lösning . Pr is 1: 38 

Nr J 183, Gevoert ME
TI NOL , i originolförpock
ning för 2,5 l it er bruks
färdig framk a llning . För 
sövä l plötor, fil m som 
papper. Arbetar kraftigt 
och klart Pris 2: 85 

Surt Fixerso lt Nr J 35, 
Kod ok , i burko r om 200 
gram. För 2 li ter bod . 

Pris pr bu rk 1: 05 

Hydrokinon N r J 76, i 
förpa ckning 6 25 gra m. 

Pris pr fä r p . 1 : 35 

M etol Nr J 75, i fö r
packn ing 6 25 gr am. 

Pris pr förp. 2: 75 

Emo fiskå l av kra ftig vi t
emaljerad st<'ilp lö t med 
bi o kanter . 

Nr J 209, sto rle k 14x l9 
X 5 cm. Pri s 6: -

Nr J 210, sto rle k 18X2 4 
X 4,5 cm. Pri s 7: 50 

Fickstativ N r J 199. Ut
för t av blan kpol erad o( u
minium och förn ickl ad 
mössing. Med stad ig kul 
led som höller ka meran 
orubblig t i varje ö nskat 
läge . Tysk skruv . 

Pri s 8: 50 

I, 



FramJulJnjn9 och kopiering 
Vi_ m_ott ogo film och p lå tar för framkallning och 

kop1erinr;i. Konta kt- oc h storkopior utföras på 
~lonkt vitt pappe r. Förstor ingar på matt ko rtong
t1och pappe r . 

Framkallning 
Rullfi lm, a llo form at. 

Pris pr rulle 0: 85 
Plåtar och planfilm , al lo format, do ck högst 10 

X 15 cm. Pris pr st. 0: 20 

Kopiering 

Kontaktkopia 4X6½ cm. Pr st. O: 21 
• 6x 6 o. 6x 9 cm. Pr st. 0: 27 
• 6½ x ll , 8X 10½, 9X 12 cm. 0: 33 

Storkop ia 7½ X 10 cm. Pr st. O: 37 
> 9X 13 cm. - Pr st. 0: 43 

lOx 15 cm. Pr st. 0: 48 
.. •. br evkort Pr st. 0: 48 

Farstaring eft er neg ativ, 
Format 13x 18 cm. 

18x 24 cm. 
• 24x 30 cm. 

Reprodukt ion lovfo tografering) 
och kunna sålunda ej åtaga osi 
förstoring efter insöndo kop ior. 

Pr st. 1: 50 
Pr st. 2: 60 
Pr st. 3: 55 

utföra vi icke 
kopi ering eller 

Flexit ofot Nr J 2H be
står av en sots ljuskä ns
liga lösningar fö r fram 
stä ll nin g av bil de r och 
mönster ö text i l ier sösam 
sli psar, d ukar , dam blu 
sar, scarfs m. m. Bilder 
kunna ä ve n överfö ras ö 
andra materi a l än tyger . 
Förfaran det är enkelt och 
utförli g bruksanv isning 
medfö lj er varj e sots. Van
lig a foton egati v, fi lm el 
ler pl öt, anvä ndas och 
inga ap pa rater kräva s 
för a rb etet . 3 ol ika fär 
ger i var je sots. 

Pris 6: 95 

Frimärken 

Frimärken Nr l 961, en 
f in samli ng med 100 olika 
fri märke n frön hela vä r l 
den. Pri s 0: 85 

Fyndgruv an Nr l 962, 
en presentkart ong med 
ri kt innehö ll , ett säll syn, 
fr imärke , 10 o lika koloni 
mörk en, 100 o lika frim ör 
ken frö n he la vä rlde n 
frim örks fostsöttore , du 
btett bok o. fr imä rksalbum 
med tond ningsmötore . 

Pris 3: 75 
Frimärksfostsättare Nr L 

963, 500 st. tran sparenta 
i påse .. 

Pris 0: 25 
Dubl e!l häfte Nr l 965 

med rutor för 400 fri mör 
ken. Pris O: 35 Vackra moderna bo kal 

bum som pryda sin p lats 
i bo·khyllon . Bloden öra 
av karto ng i lju s färg o. 
praktiskt infö stode med 
trådspi ral i håräo pörmor 
i olika utföranden . Stor
lek 22X24 cm. 

Fatohörn Nr J 181, 
tr anspare nta och dub bel
sidigt gummerade. I askar 
om 100 st. 

Frimär ksalbum Nr l 96-4, 
med pärm i fler färgstryck 
m. tondn ingsmätore somt 
48 b lo d med tr yckta ru
tor. Storl. 22X 15,5 cm. 

Pris 1: 65 

Album Nr J 162, med 
30 blod. Vadd erade pär
mar i extra sti I igt utfö 
rande, klädda med lj us 
linn evöv och äkta skinn . 

Pris 8: 90 

Pr is p r ask 0: 65 

Fatoram Nr U 953, av 
plostic i röd, vit, grön 
e ller blå färg . En lit en 
näpen ro m i storl. 58x 58 
mm. 

Pris 0: 42 

Pri s 3: 35 Fickspegel Nr U 1194, 
med förnicklat, infäl lbart 
stöd nedtill och plats fö r 
foto i storlek 6 x 9 cm på 
boksida n: 

Pris 1 :-

Amatöralbum, för upp 
klistring av bi ld er. Pär
mar av läderkartong . 24 
sidor . Brännglas Nr U 1052, 

r ls helt av glosklar plost ic. 
1: 35 Diom . 40 mm. 

Nr 
J 100. 
J 101. 

100 

Storlek 
27X20 
33x24 1, 60 Pris 0: 42 

Självlysande färg Nr U 
1233, för klo ckvisar e, 
strömbrytare och andra 
saker som mon behöver 
kunna se i mör kret. I fl as
kor om 5 gram m. bruk s
anvisning . Pris 3: 25 

Kontorsgummi Nr S 59, 
i fi asko m. prakti sk själv 
töt onde pöst ry kore av 
gummi. Ej li ka bild en. 
Fiasko inn eh. 80 gr a m. 

Pris 1: 25 
Plastlim Nr U 1155, Cos

co , för lag ning av regn
kappor , väskor m. m. av 
ploSt. Pris 1: 50 

Kuvertfuktare Nr S 234. 
Liten prakt isk apparat för 
fuktn. av kuvert , adr ess
lap pa r etc . Av förnick lad 
mässing. Storl . 17x 54 mm. 

Pris 0: 75 

Evighetsblock Nr S 232 
av hårdg lät tad kartong 
med förnick lad e metal l
ka nte r. Skriften åstad 
kommes med en spetsig 
träp inne e ll er dyl. och 
bo rtta ges på ett ögon 
b lick geno m att utdraga 
innerde len. Stort. l 1,5X8 
cm. Pris 0: 65 

Evighetsblock Nr S 233 
som föregående men i 
stor lek 16X 11 cm. 

Pr is 0: 95 

~{i 
Märkloppar Nr S 208, 

sjö lvhöft onde. Fäster på 
tyg, g los , trä m. m. utan 
att skada e ll er lämna 
spår efter sig vid ovto 
go ndet. Stor t. 17X 14 mm. 
I /örpack n. om 500 st. 

Pris 2: .30 
Mörkloppar Nr S 207, 

samma som föregöende 
men runda, diom . 14 mm. 

Pris pr 500 st. 2: 20 
C AS N & C : o A. - 8., I 

Kulspet spenna Nr S 213, >SAFIR>. En svensk verk
lig kvolit etspenno i sti l igt utförande och med be 
hagl ig skrift Safir är den popu läraste och mest 
såld a kulpe nnon i Sverig e. Den finnes i färgerna, 
vit, röd, gr ö n, sil ve rg rå, b lå elle r svar t . 

Pris pr st . 2: 50, d uss. 15: 75 
Reservpatron Nr S 214, till Safirp ennan, komple tt 

med kula . Pris pr st . 1: -, du ss. 6: 30 

S 222 S 219 S 226 S 220 S 221 
Kulpenna Nr S 222 av gu l plast med huv och 

klips. Längd 12½ cm. 
Pris pr st. 0: 75, duss. 7: 95 

Kulpenna Nr S 230 är i likhet med ~ 222 11;en i 
högre kvolite . Med huv men utan kllps . Longd 
13 cm. Pri s pr st. 1: 10, duss. 11: -

Kulpenna Nr S 219 är en högelego~t pen~o med 
förgylld huv för sedd med kl1ps. Finnes 1 svar t 
e ll er kopparfärg ad plast. längd 12½ cm. 

Pr is pr st. 2: 85 
Kulpenna Nr S 226 är en kraftig pe~no av plast 

i sort. färger. Huv m. klips av plas t. Longd 13 cm. 
Pris pr st. 1: 25, duss. 12: 50 

Kulpenno Nr S 220 är i kombin ation med bl yer ts
stift vilke t framför es genom vridn ing pö skaftet . 
Huv med kli ps av bronsfärg ad plast och spetsar 
av ~örgylld metall. Pris pr st. 2: 75 

Reservpatroner passande ovan stö ende somt de 
fl esta av kulspetspenno r. Finnes med röd eller blå 
posta. Nr S 236, röd . Nr S 237, blö. 

Pris pr st. 0: 50, d u ss. 4: 50 
Fickpenna S 221 med bl yer ts som framf öres 11,e

nom vridning på skaft et. Skaft av p last med for
nicklod spets och kli ps. Längd 13 cm. 

Pris 1: 75 

Fickpenna Nr S 238, ele
gan t bl ye rt sskruvpenn a av 
geno mskinlig pla st med 
spe ts och klip s av fö r 
nicklod metall. Lä ngd 135 
mm. Pris 2: 10 

Reser voarpenna Nr S 
151, a mer ikansk, pl ast m 
gu ld p lätera de bes lag och 
penna . Elegant. Längd 
155 mm. Pris 3 : 75 

Rese rvoarpenna Nr S 
167, •Tower> , av pole rad 
svart ba ke lit, förnäm mo
dell. Beslog av guld 
double och pennstift av 
14 Kar. guld. Tillfö rl itligt 
pumpko lvsystem. 

S 238 s 151 s 167 Pris 19: 85 

CLAS O H L SON & C : o A. - 8 ., I N SJ O N. 

Nedanstående ritbe sti ck och passare ö ra till
verkade vid den tyska fabrik en ECOBRA och i för
nämsta fredsutförand e. Av po lerat nysi lve r med 
stölspet sa r. 

Passare Nr E 288 med svängbara spetsar för 
stå l och bly erts. Längd 135 mm. Pris 5: 85 

Passare Nr E 291 med bly erts- och stö lspets . 
Längd 115 mm. Pri s 11 : 50 

Passare Nr E 290, stor mode ll, med bl yerts- och 
stålspe ts, förlängningsled och drag stift . l ä ngd 
155 mm. Pris 15: 25 

Nollcirkel Nr E 287 med blyerts- och stålspets. 
Längd 115 mm. Pri s 6: 95 

Nollcirkel Nr E 292 i kraftigt utförande med 
dubbla stå lfjädrar, blyerts- och stålsp ets. Längd 
120 mm. Pris 9: 85 

Ritbestick Nr E 286, in~eh_ållonde 2 passare, f).ä
derpa ssore, dragstift, forlongningsled m. m. For
varas i sammetsklätt et ui i storlek 205x 95 mm. 

--., --- - - ' ... - - -- -

. . 
-, -_- - --- - -

• •Q ::mil--===-- -o----
,-0 - -

Pris 22:-
Ritbestick Nr I! 285, in

nehållande 1 passare, 
dragstift, förläng ning sled 
och blyertsspets m. m. 
Etuiet i storlek 145x 65 
mm är invändigt klätt m. 
sammet. 

Pr is 7: 50 

Linjal Nr E 284 av gulpolerot lövträ med cellu · 
loid skalo . Bo kka'nten med infälld celluloidlinjal. 
Längd 23 cm. Pris 2: 50 

Drag sli ft Nr E 293, av 
finp o lera t stö l med skaft 
av ebonit . Längd 145 mm. 

Pris 4: 70 

Kulpenna Nr S 235, m. 
snöre och skruvög lo för 
upphängn ing, varigenom 
pennan al lti d finnes JJ_Ö 
sin pl ats då mon beho 
ver de n. 

Stämpeldyna Nr S 231, 
EFFECT, i plåtask m. själv 
springande lock . Storl ek 

1: - ll5 x 70 mm. Violett 2: 40 Pris 

,01 



Vägglampa Nr U 1061, 
i mycket elegan t o. prak
tiskt utförande. Höljet är 
frost lockero t i creme förg 
o. d en mottpolerode skär 
men ör vridbor så ett 
skenet s styrke och rikt 
ning kon regleras. In
byggd tryckströmbrytare . 
Använd es som sänglom
po, spegel- och toolett 
bord sbe lysning m. m. 
Storl ek 19X7 X7 cm. 

Pris ·16: 85 

Väggbelysning Nr U 
1195, i rörform med chom
pog nefä rgot glos o. för
nickl ade meto lldelo r. M. 
striimbry tore och mignon 
lom phå llore. Längd 21 
cm. Pr is 9: 75 

Vä ggarmatu r Nr U 1196 
lika föregående men utan 
strömbryt are. Pris 8: 25 

Kaschering Nr T 2136. 
Lamphållare av bak e lit 
med metallgänga och 
pors l insinsots somt hel
gängat föste fö r skärm 
jä mte skärmring o . t ryc k
strömbrytare. Vinkeln ip
pel av mässing och kåpa 
av bengul plast . 

Pris 4: 15 

Hängströmbrytare Nr T 
2122, av brun bak e lit m. 
innerdelor av mässing. 
Längd 65 mm. 

Pris 0: 85 

• Sladdströmbrytare Nr 
T 2123 av brun el. vit bo · 
kelrt i storlek 55x2 4 mm. 
S--mörkt. 

Pris l : 35 
1111 

Takarmatur Nr T 2047 
av benvit plast med nor 
mollomphå l lore o. 85 mm 
gänga för glob . 

Pris 2: 25 

Väggarmatur Nr T 2046, 
lika för egående men med 
snett väggfäste . 

Pris 2: 40 

Påskruvningsarmatur Nr 
T 2048 i svart bak elit med 
normo I lo mphö I lo re. 

Pris 1: 75 

Lampglob av mjölkfär 
got gl os med gäng pas
sande ovanstående arma 
turer. 

Nr 
T 2145. 
T 2146. 

Diom . 
13 cm. 
16 cm. 

Pris 
1: 95 
2: 25 

" Kuhlodosa Nr T 2090, 
av porslin med köpa av 
benfärg ad p last i nytt , 
trevligt utförande. 4 kopp
ling sskruvor. Storlek 55X 
55 mm. S-mörkt. 

Pris 1 : l 0 
Stickpropp Nr T 2137, 

av brun bak e lit. Kraftig 
konstruktion med 5 mm ,s 
massiva stift som gör, att 
propp en sitter stad igar e 
och gör bättre konlokt i 
vägguttaget. 19 mm stift 
ovstönd . S-märkt. 

Pri s 0: 7r 

RESERVDELAR TILL 
BRYTAREAPPARAT 

Nr U 829 för elstängsel . 

Lagersköl Nr U 856, av 
mässing . • pr st. 0: 15 

Axe l Nr U 857. Längd 
20 mm med kona och 
spets. pr st. 0: 45 

Lag erskruv Nr U 858, av 
mässing m. mutte r. Längd 
17 mm. pr st . 0: 25 

Kantaktstift Nr U 859, 
av mässing med mutter o. 
sil verkontakt. Löngd 16 
mm. pr st. 0: 50 

Fjäder Nr U 860, av 
mässing , m. centrumfäste 
och lödöglo. 

Pr is pr st. 0: 95 
ISOLATORER 
Elstängselisol oto rer av 

okrossbart konsthorts , 
många gånger starka re 
och lättare än porslin. 

Isolato r Nr U 1265, stor
lek 20x 20 mm. 

Pris pr st . 0 : 15 
Pris pr duss . l: 45 

Isolator Nr U 1266, noj 
ningsfri i likh et med U 
711. Storl . 25x30 mm. 

Pri s pr st. 0: 25 
Pri s pr duss. 2 : 75 

Ledningshållare Nr T 
2121 av glosklor plas t för 
uppfästonde av lö sa slod 
dor till lampor, radioa p
parater m. m. Sto r lek 19 
x l3 mm. · Pris 0: lO 

Sladdlampa Nr Y 246, 
för bilor . Helt av plas t 
för la mpa med lit en en
po lig swo nsockel. Längd 
145 mm. 4 m sladd med 
krokodilklämmor att 
koppla till b i lbatt eriet. 
En oöm lampa som tar 
lite n plats. 

Pris 7: 75 

Körrik tni ngslampa Nr Y 
247. Av p last med gäng ad 
röd huv. Storlek 8 X 9 cm. 
Liten swonsockel. 

Pris 6:-

Summer Nr T 2120 för 
3-5 V. lik - och vä xe l
strö m. Liten model l. .1 me
ta llhölje storlek 50X15 
mm. 

Pr is l: 25 

lsolationsmaterial av steatit. 

~ 
T 2130 

Elementkropp Nr T 2125, 80X4 0 mm. Pris O: 85 
Skruvbussning Nr T 2126, 19x 14 mm. Pris O: 40 
Tvåhålsbussning Nr T 2127, 15Xl2 mm 

Pr is 0: lO 
Ändbussning Nr T 2128, 16x 8 mm. Pris O: lO 
Parbussning Nr T 2129, ytterdio m. 13 mm, hö I-

diom. 4 mm. Pri s 0: 15 
0ubbelbussning Nr T 2130, 35x 16 mm, hå Idiom. 

5 mm. Pris 0: 15 
Matbussnina Nr T 2131, diom. 16 mm, hö Idio m. 

5 mm. Pr is 0: 08 
Elementplatta Nr T 2132, diam. 130 mm, tjocklek 

17 mm. Pris 2: 50 
Elementstav Nr T 2133, lö ngd ca 225 mm, dio m. 

17 mm. Pris 0: 75 

C L A S O H l S O N & C : a A. - B., I N S ) 0 t-.. 

Silverk ontakter av fi n. 
silv er. 

Nr T 2142, diom. 2,3 och 
1,2 mm, längd 2,4 mm . . 

Pris pr st. 0: 10 
Pris pr 10 st. 0 : 70 

Nr T 2143, diom. 3 och 
1,5 mm, längd 2,7 mm. 

Pris pr st. 0: 12 
Pris p r 10 st. 0: 85 

Stanniol 
Stanniol i o rk starl. 32 

X50 cm. 
U 1035, tjock . Pr ork 1: 15 
U 1036, medel. > > 0 : 65 
U 1037, tunn. > > 0: 35 

Banankontakt Nr T 957 
av mässing med berö 
rin gsskyddod dold skru, 
i hylsa av svart, röd el 
vit bakelit. Längd 40 mm 

Pris 0: 18 
Ändhylsa Nr _T 951 a_v 

svart röd e l. v ,t bakelit 
med skruv och foder av 
mässing . För bononprop · 
por . Längd 22 mm. 

Pris 0: 16 
Bananstiftskruv • Nr T 

2J.44, fyrdelad av mässing 
med två muttrar . Längd 
3B mm. Pris 0: 20 

::: «~ 
Testledn ing Nr T 2105 

Prcktisk test- ledning med 
15 cm lång testpinne ocr 
förnicklad spets av nysi' 
ver . Testpinne n kon on 
slutas till kroko di lklämma 
Anslutning skontokt för in 
strument. Längd 125 cm 
Säljes i sots med en röd 
och en svor! ledning . 

~I 
Telegrafnyckel Nr T 

1660. En förstklassigt ut
förd nycke l med regl er 
bart kontoktovstönd och 
fjö der t ryck, helt kopsl od 
i strömlinj eformot hölje 
ov svor! boke lit. En br o 
nyckel med utomord ent
lig t behaglig gång. Hel t 
domm- o . berö ring sskyd
dad e kontakt er. Storlek 
155x 55 mm. 

Pris 17: 95 

Hylsa Nr T 2102. Passar 
lampor med dvärggäng . 
Av mässing . 

Pris pr st . 0: 05 
Pris pr duss . 0: 50 

Hylsa Nr T 2103. I li k
het med T 2102 men med 
mignongöng . 

Pris pr st. 0: 18 
Pris pr duss. 1: 75 

Lamphållare Nr T 2096, 
för 30 mm lönga glim 
lampor med mignongöng . 
Av svart bakelit . Längd 
35 mm. Diom . å gäng ade 
delen 23 mm. 

Pris 1: 95 

Lamphåflare Nr T :1095, 
li ka föreg6ende men för 
52 mm lönga glimlampor . 

Pr is 2:-

Hörte lefo n Nr T 176, m. 
enkel huvudbygel av lac 
kerat stölband och te le
fondosor av brun bakelit . 
Till förlit lig konstruktion o . 
god kva lit et. 

Pr is 11: 50 

Kristallinsats Nr M 831, 
RONETTE, för kristallpi ck
up. Komplett montera t m. 
anslutning skontokter och 
nå lskruv . Storlek 50X l7 X 
15- mm. 

Pr is 10: 25 

Nålbrusfilter Nr M 832. 
Elimin erar rasp och nö l
b rus vid användning av 
kristall -pick-ups . Med 
kopp I i ngsanvi sning. 

Pris 9: 30 

(=, ~= 
Antenngenomföring Nr 

T 1591, klämm as fast mel 
lan fönste r och karm . All 
borrning obehövlig. 
Längd 25 cm. 

Pris 0: 75 

Planetväxel Nr T 1793. 

Pri s pr par 4: 50 

Lamphållare Nr T 2097, 
för strömsignollampor m. 
dvä rggäng . Av svart ba 
kelit med skyddshuv av 
kla r plast . Längd 40 mm 
dio m. ö gängade delen 
15 mm. 

Svarvad i mässing oc;h 
stö l. Utväx ling l ,5. For 
fininställning av radio ska
lor etc. Längd 90 mm. 

Testpinne Nr T 2104, av 
svor!, röd e ll er vit plost . 
Läng d 14 cm. Förnicklad 
spets och hylso för bo 
nonkontokt. 

Pr is 0: 95 

Pris 2:-
Lamphöllare Nr T 2098, 

i samma utförande som 
föreg. men i vit forg. 

Pris 2: 25 

Pris 1: 75 

Elektrisk 
löd pistol 

El. lödpistol Nr T 2069. 
Bestör av transformator 
med lödspe ts jämte hand 
tag med strömbry tare o . 
2 meter sladd och stick
propp. Delarna leve reras 
lösa i byggsats och krö · 
ver endast några minu
ter för monteringen . Den
na lödpis tol f6r full löd 
vär me på några sekun
der och är därför ut
märkt til l smölödningar 
inom radio oc h finmeko 
nik m. m. Finnes fö r 120 
och 220 V. 

Pris 34: 50 

Kristallmikrofon -Nr M 
833, RONETTE, i elega nt, 
svart e ll er vitt hölje av 
plast med gänga t fä~te 
för handt ag . En god mik
rofon med jämn återgiv 
ning av alla fre~vense r~ 
Längd 80 mm. d1om. 6, 
mm. 4 meter mikrofonka 
bel med kontakter med
följer. 

Pri s 38: 50 

Mikrofonelement Nr M 
834. Kristallsyste m RO
NETTE i häl je av plast, 
storl. 54X l 6 mm. Förnäm· 
ligt utförand e. 

Spegel Nr U 1208. Tand
lö karspegel ov förk romat , 
rostfritt stöl. Diam. 22 mm. 
Län gd 16 cm. Värdefu l lt 
hjälpm edel vi d div erse 
undersökningar inom ro· 
dio och fi nmekanik m. m. 

Säkringshållare Nr T 
2099 av svart ba kelit för 
glasrörssäkringar. Storlek 
42X17 mm. 

Kondensatorsats Nr T 
799 ru llblockkondensato
rer'. nya och felfria, i 
varierande stor le kar . I 
satser om c,o 30 st. Ko· 
talogvörde omkr . kr. 12, -. 

Pris pr sats 2: -

Pris 28:-

0ito Nr M 835, som fö 
reg6ende men i hölje av 
aluminium, storl. 50X 14 
mm. 

Pr is 28:-
Pri s 4: 6C Pri s l : 95 

CL A ~ U H L ~ U N ,6. C : o A.· tl ., IN:> JON, 
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Slipmaskin N r K 965, med all strö msmata r på 1/5 
Hk 150 watt . 8000 v/min . Stumtött kapslad , med kul
la ger . Fo_t o~h skydd s_kåpor av lättm eta ll. Lä ngd 
"12_ cm .. Sl1psk1vorna ~ d 1am. 10 cm. En gedige n ma
skin , t illv erkad enligt y rkesinspektione ns bestöm
-.,elser . Med sla dd och strö mbrytar e. 125 eller 220 
volt. 

Band
slipmaskin 

Pris 145: -

Elektrisk bönkS11pmaskin 
Nr K 990, THE FROST. 

Motorn ä r helkaps
lad, ko rtsluten 1-fas, 2800 
v/m. 50 per. med en ef 
fektfö rbr ukning av endast 
60 wat t. Med 2 sli pskivar 
4", 1 grövr e och 1 finar e. 
Sladd medf ö lj er . Läng d 
17,5 cm, höjd 15 cm. Vikt 
3.2 kg. Finnes fö r 110, 125 
oc h 220 V. 

Pr is 130: -

Slipmaskin Nr K 989. 
Kraft igt utföran de av 
fr?s tl ackerat g jutj ä rn. För 
sli pskivo r upp t i ll l " . 
Axe ldia m. 15 mm. Utvöx· 
li ng 12, 1. Ställb a rt an höll 
~ ed ano rdni ng fö r slip
ning av borr a r. Med slip 
skiva 6" X l ". Vik t 3,9 kg . 

Pr is 38: 50 

Beslag till klyvsåg. 

Till _klyvsåg enlig t ri tn . RD 79 erfo rder li g kl inga, 
sögsp1nde l oc h barrc huck. Extr a prim a svenskt 
fabr ika t. 

Rörspindel Nr K 681, bestöe nde av i SKF kul
la__ger löpand ':' stö la_xe l, 3/4" d ia m., med kling
fl ansar och k~lrem sk1va samt lagr en inbyggd a i 
stöl tub . Tota ll angd ca 350 mm ytterdia m. 55 mm. 
Vikt 3,6 kg. Med va rj e spinde l följer ett pa r kram 
por med muttra r för montering pö träun de rl ag. 

Pr is 52: 50 
Sågklinga Nr K 682, extra pri mo svenskt fabr i

kat. Dia m. 200 mm, tjo cklek 1,22 mm, de lning 7 mm, 
ta nda nta l 90. Pris 15: 75 

Borrchuck Nr K 683, system Vestcott med max . 
10 mm ka~a c1tet , a tt anb ringas uta nfö r remskivan 
p6 _de_n ga nga de _tappen i stäl let för dör e l jest 
bef1ntl1g mutter . D1a m. 45 mm, läng d 65 mm. Vikt 
0,6 kg. Pri s 15: 75 

~ -

Vinkelverktyg Nr K 958, ALFA. Ställbart frön o•
~·. f ä.: maskinbyggen , b i lo r, e linstalla tio ner, ra 
d io, mobl er m: m. Avse tt för rot erande verktyg , 
sösom skruvme1~lar , hy lsnyck la r, gö ngtap par etc . 
Til lve rkat a_v pri ma stöl. 4-de lad chuck med max. 
6 mm gnpv 1dd. En mejsel medföljer . Längd 37 cm. 

Pris 17: 75 

i) 
_Skruvmejsel, extra kra ft ig t utf örd i kromvona

d_iumst6 1 ~ ed mattf örkr omad yta. Skaft av slag
saker spec1a lp/ast. 

Nr Bladdi m. 
K 951. l /4X 4" 
K 952. 5/l 6X 5" 
K 953. 5/ 16X 8" 
K 954. 3/8 X 10" 

Skruvmefsel av pr ima 
stål med isolerande hand 
tag av p last. 

Nr Lä ngd Pr is 
K 967. 12 cm 1: 25 
K 968. 16 cm 1: 30 
K 969. 20 cm 1: 35 , . 

. 

Tota l lä ngd 
19 cm 
23 cm 
30 cm 
38 cm 

Pr is 
4: 25 
6: -
6 : 60 
~: 75 

Skruvmejslar av a meri
kanskt ex . kra ft igt fabri 
kat förse dda med pa ten
terad prak t isk skruvhål 
lare. Klin gan av bl öa n· 
löpt sexkan tstöl , handtag 
av geno mskinl ig iso lera n
de konstharts. 

N r l ängd mm 
K 736. 105 
K 737. 145 
K 738. 180 
K 739. 245 
K 740. 335 

Pris 
3: -
3: 90 
5 : 10 
6: 25 
7: 15 

Bandslipmaskin Nr K 
963, hel t av stö l m. band 
skiva r av gum mi och kil 
spörskiva av lätt meta ll. 
Med kul lager och auto 
matisk bandspcinni ng . To
tal höjd 570 mm. Bredd 
135 mm. Djup 270 mm. 
Vikt 2300 g r. Bondhjul ens 
d iam. 100 mm. Bandbredd 
25 mm. Remskiva ns d iam. 
65 mm. Kraftb ehov ca 1/4 
likr Denna lil la, nog
grant utexpe rimenterade 
ban ds li pma skin arbetar 
lika bra för tr ä- som me
tall bea rbetning . An vä nd
bar t i ll a ll slag s slipning 
och putsning och genom 
den väl avvägda ba nd
spä nning en ach bo ndski
vo rnas e lasticit et är det 
mycke t lö tt att vid bea r
betning av rund a och 
ojä mna ytor arb eta sövöl 
mat bandet som mot ski
,o rna. En verk lig t värd e
full maskin sövöl fö r y r
kesbr uk sa m i hobb yverk
staden. Ett slipb and samt 
ori slista pö reservband 
medföl jer. 

Ti llbehör til l GeBe m. fl. s11µmaskiner . Samt liga 
neda nstöen de dela r ha 75 mm. diam . och 10 mm. 
axel hö I. 

Pri s 42:- Tryckskruvme/'sel Nr K 
9?5. Stä l lbar är hög er, 
vanstergö ng samt fast. 
Förnick lad . Atf ö /jes av 3 
st . me jsla r i o li ka bredd . 
l ängd utdrag en uto m 
mejseln 21 cm. 

Kilrem Nr K 964. Läng d 
70 cm, passande f. ovan
stöende ba nds li pmaskin. 

Pr is 1: 50 

10-4 

Nr K 625. Lumptr issa. 
Nr K 626. Borsttr issa. 
Nr K 6J. Poler tr issa av fil t . 
Nr K 628. Polertrissa av bomu ll sgar n. 
N r K 629. Stå lkratstrissa: 
Nr K 645. Slipskiva, bredd 6 mm. 
Nr K 646. Slipskiva, bredd 12 mm. 

Pris 2: 75 
Pris 3:
Pris 1: 65 
Pris 2: 50 
Pris 3 : 50 
Pris 2 : 40 
Pris 2: 75 Pr is 11: 50 
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Gr iptång Nr K 993. Ett nytt mycke t prakt iskt 
verk tyg med va rs h:':llp mo n fä ster skruvar , pl oc
kar upp deta lj er etc . pö svöröt koml iga ställ en i 
moto rer , radioap parat er osv. Ti llve rkad av mäs
sing med f jäder och gr ipk lor av st61. Längd 40 cm 

Pri s 4: 25 
Griptå ng Nr K 994. Samma som föreg öe nde men 

50 cm löng . 
Pr is 4: 35 

Borrförlöngare Nr K 9 9 7 med led . En genia lisk 
upp finning som löst probl emet borrn ing på svö r-
6tk o mlig o stä ll en. Arb eta r obe hindr at intil l 55°. 
He lt av stö l med fyrkantiga fästen för bo rrar och 
borrs vän g. Län gd 27 cm. 

Pris 14: 50 

Axe lsats Nr K 977 . Axe l av si lve rstö l 285X 10 mm. 
Med muttrar och br ickor sa mt stop pr ingo r. Loger
hus av lätt meta ll med själ vsmör jand e loger. Utan 
ki l rep skiva . 

N r Dio m. 
K 970. 50 mm 
K 971. 75 
K 972. 100 
K 973. 150 > 
K 974. 200 
K 975. 250 
K 976. 300 , 

Axel hö l mm 
10 e l. 16 
10, 16 e l. 20 
10, 16 e l. 20 
10, 16 e l. 20 
10, 16, 20 e l. 25 
10, 16, , 0 el. 25 
10, 16, 20 el. 25 

Pr is 12: 20 

Kilrepskivor av 
lä ttmeta ll m. spö, 
fö r A- profi l {8X 
12x 8 mm) o. med 
stopp skruv. 

Pris 
3 : 60 
4: 95 
6: -
7: 75 

12:-
15: 75 
21: 50 

Silverstål i 50 cm lång 

Kilspårskiva Nr K 996. dN~ Dio m. Pr längd 
Trop pskivo fö r spå rp ro fi l N 414 12 mm 1: 90 
A. Ytterd ia m. 75- 100- N ,ns: 16 mm 3, 25 
125 mm. Bredd 56 mm. N 416. 20 mm 4: 90 

Pr is 17: 50 Se även sid . 40. 
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fu 'Droppande kran o " 
ett probl em i helo d en civiliserade 
vdrld en. bota s defi nitivt rned SPAX. 

6 kron pac kning . En sve nsk upp finning , 
s,,.,. I {I pate nts. i Aero länder . 

.,. 'b"o 
SPAX-packning en ä r av he lt ny konstru kt ion och 

gö r t jänst i mönga ö r, dess överl ägsenhet gent
emot gäng se kro npackni ngar av andra type • fra m
går genast vid jämför else. 

Kronpackn ing Nr U 1245, SPAX, för ½" vatten -
kran ar . Pri s pr st . 0 : 25, d uss . 2: 10 

Kronpackning Nr U 1246, SPAX, för ¾" vatten 
kranar . 

Pri s pr st. 0: 35, duss . 2, 90 

1- ;,/4Jäi-= 

Graviirsticklar av extra 
pr ima specialstö l. Bild er
na v isa profile rna i na 
turl ig star l. Upp gi v ö nskat 
storle ksnummer. 

Pr is pr st . 2: 35 
Knivstickel Nr K 983. 

J I I 
1 5 10 

Flackstickel Nr K 980. 

' ''' 5 10 15 

Bollstickel Nr K 981. 

' ' ' 3 6 
Spetsstickel Nr K 982. 

Stickelskoft av 
lövtr ö. 

N r 
K 987. 
K 984. 
K 985. 
K 986. 

Längd 
30 mm 
30 mm 
45 mm 
60 mm 

po lera t 

Pris 
0 : 38 
0 : 38 
0 : 4~ 
0: 45 

Lagerhus Nr K 979 av 
lättm eta ll med själ vsmör 
ja nde lager fö r 25 mm 
axe l. 

Pr is 5: 50 
Se även sid. 40. 
Stoppringar , av järn , 

fö rsedda med stapp skruv 
Nr . K 978 
A xelhöl-

10 mm 
16 mm 
20 mm 
25 mm 

Pri s 
1: 55 
1: 70 
1: 85 
2: 35 

Universalverktyg Nr K 
966, av förni ck lat stö l m. 
stad igt , reffla t grepp . 2 
o lika skruvmejslar, upp
rymmare samt syl förv a
ra s i skaft et och fastsöt 
tas v id behov med et t 
handg repp i hö ll ar en. 
S~oftets läng d 105 mm 

Pri s 3: 90 

Skränktång Nr K 988 i 
ny mode ll . Kon anvä ndas 
t i ll a ll a fö rekomma nde 
veds6g a r, hand sög a r , 
fog sva nsar m. m. Ger 
snab bt och lött de n rä tta 
skrönkni ngen. Lä ngd 19 
cm. 

Pris 5: 25 

Penselhondtag Nr K 992, 
STA LJO , patentsökt nyhe t 
beståe nde av ett hand
tag av plast med gena m
göen de meta ll ög la, som 
medels t vi ngmutter fast
spä nnes vid penselskaf tet 
Handta get ger en verk l;g 
vilo Öl hande n och un· 
der löttar arb ete t i hög 
grad . Pris 3: 90 

L ·~ 
~ ~.;a _l~J 

Lockstöd Nr M 252, av 
förnick l. och bl ankpo le
rat järn . Vin ke lskenans 
lä ngd 14,5 cm. Kan a n
vänd as för såvä l höge r 
som vä nster. 

Pris 0-: 38 

105 



0 
Gummislang, röd lobo

rotariesl a ng i mjuk och 
smidig kvalitet . 

Nr Inre diam . Pr m 
0: 60 
0: 85 
1: 20 
1: 75 

N 394. 2,5 mm 
N 395. 4,8 , 
N 396. 8,0 > 
N 397_ 12,8 , 

N itsals Nr M 799 bestör 
av ca 50 st. mössingnitor 
i varierande storlekar o 
typer, rörnitor, kluvna o. 
massiva . Pris 0: 35 

~~~ ~,,,. 
Hushållssats Nr M 820. 

sammansatt av spikar o 
skruvar i de storlekar, 
som mes t användas i 
hushö I let och som utgöra 
lagerrester frön vör tidi 
gare kotologfö rsö ljning 
av dessa artiklar . Priset 
hor därfö r kunnat söttos 
mycke t lögt. 300-400 st 
ingår i varje sots. 

Pris 0: 45 

Lådhandtag av 
stål. 

ro stfr itt 

Pr st. 
0 : 40 
0: 45 

Nr 
M 852. 
M853. 

Bredd 
65 mm 
75 > 

Handtag av plåt, lacke 
ra de i brun färg. Löng· 
den avser handtaget 
utom byglar och fästplå 
tar . 

Nr M 870. 115 mm. -
Pr st. 0: 40, duss. 3: 55 

Nr M 871. 135 mm. 
Pr st. 0: 45, duss. 3: 80 

~ 
Handtag Nr M 869, av 

plåt, brunlackerat . För
nick lade plåtar . Längd 
med plåta rna 180 mm. 
Pr st. 0: 30, du ss. 2: 75 

Väskhandtag Nr M 692, 
ev kraftigt svart el. brunt 
löde r med inlagd stål f jä
der och fä rnickl. glidbe
slog . Pris 1: 75 

~ J" "'-'"' 
Handtag av kraftig t lä 

de r längd ca 16 cm. För 
resegrommofoner m. m. , 
med beslog och fä stplo t
tor . 

Nr M 202, svart. 1: 15 
Nr M 294, br unt 1: 15 

Ha_ndta9 av . dubbelsytt 
kraft,gt leder , brun färg 
Förnicklade bygla r. Lång 
de, o" ,;er handt aget uton 
by g la rna. 

Nr 
M 916. 
M 917. 
M 918. 

Längd 
120 mm 
145 mm 
160 mm 

Pris 
0: 85 
0: 95 
1: lC 

~ 
M 874 M 872 M 873 
Handtag splåtar m. ring . 

av järn, förnicklade . 

Nr M 874. Ringbr edd 20 
mm. Pris pr par 0 : 15 

Kofferthandtag Nr M 
856, av brunt, kraftigt lö
der med förnicklade 
ringar . Sydda och borra 
de föstp lotto r likaledes 
av löder med invändiga 
förstärkningar av stål. 
Ett gedig et handt ag för 
koffertar och större res
väskor. Själva handtage ts 
längd 15 cm. 

Pris 1: 85 

~[b 
Rullsälja Nr M 879, du b

bel, av förnicklat järn . 
Bredd mm 13 25 
Pr st. 0: 06 0: 10 
Pr duss. 0: 40 0: 70 

Dubbla nitar av jä rn, 
förnicklade, för läder
varor. 

Nr M 877. 7X7 mm. 
Pris pr duss. 0: 14 

Nr M 878. 8x 7 mm. 
Pris pr duss. 0: 16 

Koffertlås Nr M 830 av Portföljlå s Nr M 829 av 
förn . kraftig mässing med t jock, kraf tig t förn . mös
stabilt lös. Försänkta nit-, sing med stabilt lås. Starl. 
hål. Frontplattan 5x 8 cm. 55x 65 mm. 

Pris 2: - Pris 1: 40 

Bi lh"Jul i miniaty r för leksaksbilar m. m. Däcken 
öra t i lve rkade av ext ra pnma b i ldöcksgummi och 
avtagbara från fälgen . Fälgarna ö ra av alumi
nium och försedda med lagerbussningar av mäs
sing. Axel hål pö L 893 och L 972 6 mm, pö L 973 
och 974 8 mm. 
Nr Stor lek Pris pr st, pr sots om· 4 si. 

L 972 82x20 mm 2, 10 7: 20 
L 893 95x19 mm 2: 25 7: 80 
L 973 110X2 1 mm 2: 45 8, 40 
L 974 110x 21 mm 2, 75 9: 40 

Bilhjulet L 974 är massivt och med fä lgar av 
jörnplöt. Krafti ga hjul för barnskottkärror och 
tyngre saker. 

cl#½--- &er < 

Räls Nr L 992, av mäs
sing , för MJ-spör i skol a 
0. Profilhöjd 4 mm. Meter
längder, säljas i förp. 
om 6 m. 

Pr 6 m 5: 70 
Handtag Nr M 854 ele

gant utformad modell i 
fi:>rkromod mässing. Med 
fästskr uvo r. Längd 115 mm. 

Pris 0: 65 

Gummifot Nr M 855 av 
mjukt svart gummi med 
mässingsbussning . En ut
märkt ljuddämpare för 
motorer och apparater 
sa mt även för skra mlan 
de b i ldärror. Dio m. 32 

Nr M 872,. Ringbredd 27 
mm. Pris pr par 0: 25 

Nr M 873. Ringbredd 17 
mm. Pr is pr par 0: 20 

Hjul Nr U 1014, för mo
dellrocerb ilor. Tillverkat 
av mycke t e lastiskt gum
mi som ä r ~astvulkonise
rat på två pr essade me
to I lskivor i var s centrum 
ett meta lloger är fastsolt. 
Löstag bar förnicklad nav
kapsel. Hjulen öra vä l 
balanserade för högt 
varvtal. Diom. 93 mm. 

Tänd stif t Nr U 783, 
gänga 3/8" . Höjd 30 mm. 
Vikt 8 gram. 

Pr is 3: 25 

mm. 

106 

Bakelitfot Nr M 851 för 
opporotlödor m. m. Svart 
eller vit färg. Diom . 16 
mm 

Pri s 0: 35 Pr st. 0: 08, duss . 0: 66 

Pr is pr st. 7: 85 
Tändstift Nr U 1131. 

Pris pr sats 
Gänga 1/4". Höjd 20 mm. 

om 4 st . Vik t 3 gram . 
25: 50 Pr is 3: 25 
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Dieselm otor Nr U 1219, 
>ED Bee>, den populä 
raste enkubikoren för 
fl yg-, b i l- och båtm ode l
ler. Gör 7000 va rv/min. 
och hor rot erande insug . 
Transparent bränsletank . 
Cy lindervolym 1 cc. Vik t 
77 g. 

Pris 45: -

JETEX 

Reakt ionsmator Nr L 
1008, ,J etex J ·r>. Enkel i" 
konstruktion och skötse l 
somt mycke t dr if tsäker o. 
oöm . Kon användas pö 
smö modellböt e r, bilor o. 
f lygplan med spännvidd 
25-45 cm. Dragk ra ft 14 
g. Nettovikt 8 g . Bränsle
patron 4 g. Levereras 
komplet t med tillb ehör 
och 6 bränslep atroner. 

Pris 9: 75 
Bränslepa troner Nr L 

1009, för Jetex J ,r. 
Pris pr 10 st. 1: 75 

Tändt rå d Nr L 1010. Tub 
om 12 st. 

Pr is pr tub 0 : 60 

Nätdisk Nr L 1011, 6 st. 
pr förpackning. 

Pris 0: 35 

Reoktionsmotor Nr L 
1012, >Jetex 100>. Lika 
föreg öe nde men större, 
för spän nvidder 45- 70 
cm. Dragkraft , 28 g. Net
tovikt 18 g. Bränsle 8 g: 
Levereras komplett med 
tillb ehör och 8 bränsle-
patrone r . 

Pris 19:-

Bränslepatroner Nr L 
1013, !är Jetex 100. 

Pris pr 10 st. 2: 25 

Tändt rå d Nr L 1014, tub 
om 12 st. 

Pris pr tub 0: 60 

Nätdisk Nr L 1015, för 
packning om 6 st. 

Pris 0: 50 

Dieselmotor Nr U 1220, 
>ED Comp . Special> . En 
lättstartad två kubikore 
med >krut> i. Innehar 
engelskt rekord för lin 
kontrollmodeller mea 
144,8 km/tim . Transpa rent 
bränsletank . 6500 varv/ 
min. Vikt 160 g. 

Pris 63 :-

MODELLER FOR JETEX 

Byggsats Nr L 1016, De
mon, lät tbyggd tävlin gs
mode ll för Jetex J ,r och 
100. Balsobyggsots. 

Pris 3: 90 
Flygplonsots Nr L 1017, 

med ritning till VAMPIRE
joktplon, spännvidd 46 
cm lskala 1 ,25). Dessutom 
en ri tning t ill >Flygande 
vinge> med 70 cm spänn 
vidd med mycket god o 
flygegenskoper . Med full 
ständig materialuppsätt 
ning fö r endera av dessa 
pio n. Passa för Jetex 100 
eller J :r. 

Pri s 5: 90 
Rocerbåtsot s Nr L 1018, 

innehöller ritning, bol so
f lok och li ster etc . till en 
böt för Jetex 100 elle r 
J ,r, varmed uppnös över 

. 25 knops fort . Kon även 
dri vas med luftpr opelle r 
och gummimotor som 
medfölje r. 

Pr is 5: 90 

Dieselmotor Nr U 1221, 
>ED Mk IV>. En av de 
!örnömsto och effekti
vaste dieslor som konstru 
erots. Utrustad med ku I
loger och roteran de in
sug. Varv tal 10000/min. 
Cyl ind ervol ym 3,46 cc. 
Effekt 1/4 hkr . Vikt 180 g 
utan bränsletank . 

• Pr is 75: -
Propellra.-

Plastpropellrar nar lämp 
lig utformning och tyngd 
som ger god balans . De 
ära praktiskt tage t obryt 
bara och stigningen kon 
justeras gen om uppvä rm
ning. Passar allo vöro 
modellmotorer. 

Nr Diam . 
U 1222. 16 cm 
U 1223. 19 cm 
U 122-4. 21 cm 
U 1225. 24 cm 

Pris 
2: 75 
2: 75 
3: -
3 : 25 

Trott Nr U 928, av stork 
glosk lor polopos. Diom. 
5? mm. Bottenröre ts ytter 
di om. 3 mm. Utmärkt bl. o. 
vid brönslepöfy lln ing pö 
modell moto rer. 

Pris 0: 35 
Mensur Nr J 28, av glos, 

med etsad gradering. 
Rymmer 100 kbcm . Oum
bärligt bl. o . vid uprmöt
ning av bränsle til mo
dell motorer. 

Pris 3: 60 

Reaktionsaggregot Nr U 1171. För modellflyg, 
böt eller bil. Väge r enåost 180 gram och har en 
längd av 370 mm. Helt i stål med munstycke av 
lättm eta ll. Till o~ gregotet passar tändstift med 
3/8" gänga. Utförlig bruksanvisning medföljer. Lev. 
utan tändspole och tä ndstift. 

Pris 38: -
Ritning Nr RD 85, ti l l 

mode llrocerbåt med steg,~ 
för reoktionsdrift eller 
diesel motor . Längd 60 cm. 

Pr~ 2:50 -
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Modellmotor Nr U 1200, 
ETA 29, med glödstift 
(tändes med 1,5 volts bat 
teri vid starten). Den för 
nämsta motorn i sin kloss 
sövöl ifråga om konstruk
tion, precision som effekt . 
Dubbla kullager, rote 
rande insug och 180° ut
blåsningsöppning . Effekt 
0,6 hästkraft vid 15000 
varv /min. Cyl inde rvolym 
4,85 cc. Vik t utan tank 
210 g. 

Pris 96: -

Diesel motor Nr U 948. 
, COMET>, är en synne, 
ligen förnämlig motor fö r 
mode llp la n, bil ar , böta , 
m. m. Den är vältrimma d 
effek ti v, lätt stortod och 
precis ionsutförd i minsta 
delolj . Cylin der 2½ kbcm 
Var vtal med propelle r ca 
7500, med ba lanshj ul ca 
9500 va rv. Höjden ör 95 
mm, br edd 50 mm, län1,d 
80 mm, vikt 180 gra m. 1/10 
hkr. Varje motor ä r prov 
kör d och gara nteras kör
klar. Beskrivning medfäl 
fer. Pris 62: -

Svänghjul Nr U 960, av 
svarvat och poler at järn , 
för dieselmo to r . . 

Pris 3: 45 
Propeller Nr U 916, av 

trä för ovonst öe nde mo· 
tar . Längd 26 cm. 

Pr is 4: 65 

DIESELMOTORPLAN 
Byggsats Nr L 816, IHH 

100, ett fr if lyg ande mo
dellpla n för di eselmotorn 
Nr U 948. En välflygon de 

odell, som vunnit möngo 
tävlingar . Byggsatsen är 
utfärd i bolso o. inneh . 
kontursögode spryglar . 
Spännvidd 105 cm. 

Pr is 12: 75 
Ritning Nr RD 84, t ill 

lättbyg gt mode l lpla n för 
reoktion sdr ift o . U-kontr . 
Spännvidd 50 cm. 

Pris 2: 50 
,.., 



El-julgransbelysning, m. 
16 ljushöllare av grön 
bakelit med kulle d ach 
klämmar samt 18 ljusimi 
tatianslampar (2 i reserv) 

vaxgul förg ach försed
Ja med strö mbrygga i 
sockeln . Komplett med 
sti ckkontakt i kartong . 

Nr U 1102. För 110--130 
, alt nötspönning . 

Nr U 1103. För 22o--230 
,a lt nätspänning. 

Pris 32: -
EL-julgransljus , vaxgula 

IJusimit ati aner m. 3 watts 
g lödt röd a. st rö mbrygga 

sockeln. 
Nr U 1091, 7 valt pas

sar för 110-130 V. belys 
ningar . 

Nr U 1092, 10 valt, pas
sar för 110-- 160 V. belys
.,ingor . 

Nr U 1093, 14 valt , pas
sar för 22o-- 230 V-. belys 
ningar . 

Pris pr st. 1: -
Lamphå llare Nr U 109-C, 

tö• ju lgr a ns-belysninga r, 
1T1ed kulled ach lö stkläm 
ma samt inmonterade 30 
cm sladdar. 

Pr is 1: 50 

Marschaller. Kraft;g 
I0ga , för illumination samt 
som ljus- ach vö rmekö l la 
, ,d ca mpi ng . Plötburkar . 

Nr H 129, brönntid ca 50 
m,n Pri s I : -

Nr H 120, brö nntid ca 90 
rn,n Pris 1 : 50 

Bengalisk eld Nr H 108 
brinn er en löng stund m. 
ett mycke t kraftigt grönt 
eller ·ött sken. 2 st. topp
larmade med grön färg 
och 3 st. med röd fär g . 

Pris pr sats 1: 55 
Bengalisk eld Nr H 109, 

större och brinner längre , 
cy lin9erfor m, stor, 2 röda 

U 1071 U 1148 
Änglaspel Nr U 1071, av 

blankpolerad mässing m. 
rödlac kerad turbin ach 
tappstjörna . När lj usen 
tändas sättes spe let i rö 
relse ach änglarna slö 
med stavar pö klackar 
Höjd 35 cm. 

Pris 3: 95 
Klockspel Nr U 11"8 att 

sätta i toppen pö jul 
gran en eller som bords 
dekoration . Med tre ljus
höllare samt tvö meta ll 
klockor och en luftturbin 
med tre klö ppar . Dö lju 
sen brinna roterar tu rb i
nen av värmen och klo c
korna klinga vackert och 
stämningsfullt . Utfört i 
lackerad plöt och pole 
rad mässing . Hö jd 27 cm 

Pris 3: 25 

Julgransblo ss Nr L "8, 
ger ett vack ert och kraf 
tigt fyrverk eri. Leverera s 
i kartonger om 10 st 
Pr is pr karto ng 0: 26 
Pr . pr duss. kart. 2: 80 

Vaxfacklor med svarvat 
tröskaft. 

Nr H 121. Brönntid 1/2 
timme. 

ach en grön . Nr H 

Pr st. 0: 80 
122. Brönntid 1 

Pris pr sats 2: 05 rm me. 
Pr st . 1: 25 

IIU 

U 1215 
Tomtespel Nr U 1215, 

att anvä nda som bo rds
dekarati an . Helt av 
bl ankpol erad mässing m. 
tvö tomtar lac kerade i 
vackra färger. När ljusen 
tändas rotar .ar turbin en 
och tomtarna slö p6 me
tallklockorna, sam kling a 
vackert. Höfd 28 cm. 

Pris 7: 75 

lyklspel Nr U 1213. En 
ny , trevlig form av de 
populära klockspelen . Be 
stör av en 6-sid ig lykta 
med vacke rt fä rgade 
fön ster . När ljusen tän 
das gö r lyktan runt och 
stavarna slö melodi skt 
mot klackarna . Höjd 30 
cm. 

Skivalbum Nr M 909 
rymmande 15 st. 25 cm 
skivor . Med pä rmar av 
kra ftig kartong i grön 
färg . Register. Storlek 35 , 
X27 cm. 

Pris 4: 50 

Skivalbum Nr M 910 
rymmande 12 st. 30 cm 
skivor . Stor lek 40X 32 cm. 
I öv rigt som föreg öe nde. 

Pr is 5: 75 

Skivnytt ~· 
CARL HOLMBERG. 
7520 C'e st si bon Mitt 
döraktiga hjärta 

BERTIL 800 . 
7529 Kom hem lille Far -
När skogarna sjunga 
7532 Mana Lisa - Om 
Du höll mig kör 

ANDERS BORJE. 
7521 Vem ska nu betala 
- De va Ville 
7534 Dansa med mej -
Tango Violin 

BRITA BORG. 
7530 Wilh e lmina Vi 
barde baka en solskens
koka 
SIV OCH MAJ. 
7531 Solsken var t i mma 
p6 dygnet - Lille Matr os 

CHARLES JUDAH . 
7533 Mona -Lisa - I wan 
na be lov ad 

PUTTE WICKMANS 
KVINTETT. 
7525 Bappin ot the Dog e 
- I on ly have eyes fo r 
you 

Pris 7: 50 STURE RUNDQVIST . 

Kupol Nr U 1226, o 
blankpolerad mässing m 
fot av trä . När ljuset tån 
des g_6r kupolen sakta 
runt . Trevlig dekoration . 
Ett ljus medföljer. Höjd 
25 cm. 

Pris 1: 85 
CLAS OHLSON & 

7523 Husse och Tusse 
Maggie hade fem smö 
bröder 

CALLE JAERDES MUSETT
KVARTETT. 
7524 L'ile Mogique 
Do nsons encore 

CARL JULARBOS 
KVARTETT. 
7527 Möjavolse n -
Rostoffsky-polko 

LEON LI LJEKVIST. 
7528 Gatlands vo lsen 
Kalle-Ankapolko 

SID MERRIMANS 
ORKESTER. 

'l2 Skridskoökorno 1 o. 2 
SVEN-OLOF SANDBERG. 
7526 Träd - Jag hörde 
Dig sjunga 

Se även sid. 7&-80. 
C : 0 A. - B., j N S J ON . 

pris
makikare 8X 25 av prima 
franskt fabrikat . Svart 
la ckerade metalldelar o . 
läd erklädsel , mittd rev 
samt instäl lning för ol ika 
ögonavstönd . Fodral av 
löder med axelrem med 
följer . Kikaren är i sövöl 
optiskt sam mekaniskt 
hänseende precision sut
förd. Synfält 140 m pö 
1000 m. Förstoring 8 ggr. 
Objektivdiom . 25 mm. 

Pris 104:-
Kikare Nr U 1232, pris

makikare 8x30 . Fabrikat 
och utförande som före 
göende men med större 
lju sstyr ka . Obj ektivdio m. 
30 mm. Pris 132: -

Kikare Nr L 990, Quick 
Sight, i liten behändig 
mode I I för teater ach 
sport . Av plast med ut
d ra gbara saxskenor . Be
kvä m att medföra . Stor
lek hopfälld endas t 95X 
35x 30 mm. Pris 3: 85 

Trådräknare Nr U 1179. 
Har skarp optik med för
storing 4X linjärt . G 'lard 
av mässing i hapföl bar 
fickmodell. Pris 2: 75 

Barometer Nr U 1189 
I elegant utformat trö 
hölje i form av en skepps 
rott och med förkromad 
glasr ing. Barometerhu set< 
diom . 17 cm. Pris 39: 50 

Barometer Nr U 1188 
av pol era d , ljus ek i fyr 
kantig modell. Slipat gla s 
i förkromad fattning 
Storlek 11X 11X 4,5 cm 

Pris 22: 50 

Mikroskop Nr U 1187, 
av frostlackerad metal l 
med förkromad objektiv 
tub. 1 abej kti v ach 1 aku
lar . Friktiansgra vinstö l l 
ning . Fininställning me
delst snöckgöng . Stöl lba, 
plonspegel ach fyrkantig t 
abjektbard med fjödran 
de höllare . 5 prepora 1 
medföljer. · Förstoring co 
60 ggr. Hö jd 16 cm. 

Pri s 18: 50 

Lultgevär Nr U 1263, ,D iono I>, för kulor eller 
pilar . A lla metalldelar blöanlöpto. Spännes genom 
nedböjning av pipan . Laddas i bakre änden av 
en ur mynningen uttagbar hylsa . Längd 81 cm. 
Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. Pris 19: -

Lultgevär Nr U 126", ,Diana 15>. Utförande sam 
föregöende men laddas baktill . Kraftigare ach 
med högre precision . Längd 86 cm, kal. 4,5 mm. 
vikt 1,1 kg . Pris 32: -

C L A S O H L S O N & C : o A. - 8., 

Väggur Nr U 1202. 

Gökur Nr U -462 i den form av ett dalahörbre . 
gamla goda schwarz - Höjd 29 cm, br edd 23 cm. 
wold-kva lite n. Med ton - Prima mössing sverk Gör 
/jöderslog ach gök som 
ropar varje halv ach he' med lod . Ett dekarotivt 
timme . Prima mässings· 
verk med söker göng , 
dammfritt inneslutet i trä 
hus. Vackert skulpt erad 
framsida . Hö jd 38 cm. 

och trevligt ur . mycket 
lämpligt för spons1ug an 

Pris 2-4: 50 

Pris 59:- · 
Gökur Nr U -461 i sam-~ 

ma utförande som U 462 . 
men mindre, hö jd ?5 cm. 

Pris 38: 50 
Urormbond Nr U 817, av rostfritt, hög glanspole 

rat ödel st6I i högsta kvalitet . Eskilstunaf abr . med 
manglad e länkar . Extra eleganta . Försedda med 
lunglö s. 

Bredd 7 9 12 mm 
Pris 6: 85 6: 90 6: 95 

Herrlänk Nr U 833, av förkromad metall. U1fö
rand e i likhet med Nr U 817. Höggl anspo lerad . 
Bandets bredd 12 mm. 

Urormbond Nr U 1060 
tillverkat av rostfritt stö l, 
förs ett med f jäd ra nde 
lä nka r ach stä ll bar t so
kerhetslös. Hög sta kvali 
tet . 

Bred d 10 mm. 
Pris 13: 50 

Bredd 16 mm. 
Pris 13: 65 

Pr is 3: 85 

~ · ~ 
. . .. . '.. .__ : ... ~ .. :.-·' 

Läderb and . Extra prima 
svenskt kva lit etsband med 
spänn e av rostfritt stö l. 
All o br edde rna finn es i 
fä rgerna br unt, svart och 
bei ge . Op pna . 

Nr 
U 1136. 
U 1135. 
U 1132. 
U 1133. 
U 113-4. 

Bredd 
10 mm 
12 , 
14 , 
16 , 
18 , 

Pris 
1, 35 
1, 55 
1, 60 
1: 65 
1: 70 

URREPARATIONER ~I 
i 

Vi 6taga ass reparationer pö alla slogs tick - ach i 
armbands ur ach garante ra ett förstk lassigt, fock- i 
mässigt arbete till lägsta möjli ga priser . i 

Orn Ni önskar fö en klacka reparerad, slö in i ' 
den o msorgsfu llt i ett pake t och lägg även i poke- ! 
ret ett skr ift ligt meddelande om vad Ni vill vi skal l! 
göra öt klockan t ex rengöring , ny fjäder , nytt i 
glas etc . Reparatione n kommer därefter att utföras! . 
pÖ kortaste möjl ige t id . i 

Om vi efte r unders/S.• ning av kloc kan skull e anse 
att reporatianskostnaden blir väl hög i förhölla nde 
till klocka ns värde , meddela vi Eder pö förha nd 
repara tio nskastnad en, varefter N i själv fö r avgöra 
o m klockan skall tagas i arbete e ll er ej . 

Vi garantera att reporotianskosrnad en blir den 
lägsta möjliga, utan eftersättande av fordringarna 
pÖ omsorgsf ullt arbete . 
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Ackumulatorer 68 
Ak vorie vörmore 93 
Ant eckn ingsböcker ·46 
Ant enner 76, 77. · 
A rmat ur 102. 
A rti stmaterie l 51 
Askkopp 96. · 
Avtrycksb i lder 108 
B,-,dmintonspe l 86 · 
Br,nonst i ft 74 103. 
Bandsli p mask in 1()4 
Bnro metro r 95 1 l l · 
Batte ri 68, 69. · 
Belser 45. 
Bi! til lbehö r 8\1 90 
13i ,.-eta l l 67 ' · 
Bli,tlös 94 . 
Blver tsr en~o r 48 
Borrn r 33 34 · 
Borrc~uck'o r 30. 
llnrrforlängo re 105 
Bor r mn1-kin er 29 · 
Borrsv ängar 34. · 
Brvn en 37. 93. 
B•, ssningor 70 
B<'iqfi lnr 29 . 

REGISTER Skruvtvin gar 36 38 
Skruvö gl or 41 ' · 
Skrönk töng 1å5 
Sköpregel 41 42 
Sladda r , elektr 92 
Sladdlampor 89 92 102 

Böcker och ritningar äro 

l solo t~>rer 69, 77, 102_ 
Isolerin gsband 71 
l sole rpör lor 71 · 
ln' luensmoskin °91. 
J•ulg ro nsbe lysning 110 
Kabelsko r 74 89 · 
Kabe l 72, 73_' ' 
Koffekoko re 97 
Ko lli m 45. · 
Ka lkerp appe r 45. 
Kameror 98. 
Kaminer 92, 97. 
Konotmoterio l 85 
Kontholtröd 71 · 
Kor binho ko r 96 
Kor tmäta re 85 · 
Kikare 111 · 
Kilr o mor 51 
Ki lremmar '29 39 
Kliste r 47, 63; 100. 
Kl1sterr emsor 45 47 
Kno l lkork 62. ' ' 
Knivar 37 86 93 
Koff ertlös 42,' 1ol 

ej upptagna i registret. 

Möbelrullor 40 
N ipp lo r 89, 90: 
Nit ar 91, 106. 
l\lyc ke lskylto r 41 
N ö lpötrödore 94' 
O lja 90. · 
O lje du k 70. 

Slipmaskiner 29' 104 · 
Slipapp a rat er 93 9i 

42, 43. Sli~ skivo r 29, 104'. · 
Smorge lduk 43 
Smörj !ett 90. · 
Smö r jnippla r 89 90 
Soorb össo 108. ' · Ol jeförg 51. 

Omk oppl ar e 67 
Poginering smoski n 46 
Panel er 74 · 
Pannla mpa· 85 

Sreg e l 103. 
Spritkök , 86. 
Ston niol 103 
Stick lor 105. · 
St!ckpropp 64, 102. 
St1ftop porot 33. 

Pnr nöe r 51 · 
Pontog rof 52. 
roft.~% . mil li m.- o . ritp . Str y kjärn 93. 

Stryk jörn selement 71 
Stryk mött 35 · 
Strö mbrytar~ 65 67 102 

Popp ersblock 46 
Passare 101. · 
Pennor 48 101 ~tämiörn 35 ' ' 

Stä mplar 46. 47 94 
Stöng seltrö d 69' · 
Störning sskydd 75. 
Scmmer 67, 102. 
Svamp 93. 

Cf'llu lo id 70 
Cir , e loosso r~ 48 50 l0l 
C:,-kel t i llb ehör 87 88 
D,e,e l~o tore r 107. . 
Doppv orm ore 93 
Drags t ift 50, 101. . 
Drogfe d jor 94 
Dörr<topp or e 4l 

, Kokplatto r 92. 
Ko l lektor er 71. 
Kompasser 85. 
Konserv eringsop por . 93. 
Konso ller 40. 

P~nslo r 45, 46, · 51 52 
Pincette r 31. ' · 
Pistole r 62, 109. 
Planetväxe l 103 
Plosteli n 52 · 
Plex ig las 9j 
Plywood 63. · 
Polertr isso 104 
Porsli n_sknopp ·66. 
Potent,o metro r 75 
Pressphon 70. · 
Proppar, e lektr 66 
Roderva tten 47 ' · 
Rodi obygg sots · 76 
Rodiom otr . 74-7? . 103 
Roko rti k lo r 96 ' · 
Ro~blodsh ö llo~e 94 
Ramskivor 39, 105. · 
Reservoa rp ennor 101 
Resörbotten 41 · 
R!ng klocko r 67: 
~!ng lednin gstro nsf. 70 
R!top por ot 49. · 
R,tb~stick 50, l0l. 
Ritninga r 21- 26 
Ritpappe r 50 · 
R<'ikostkvorn 93 
R9fspinno r 97, · 
Roknest ickor 49 
Rö~never k 91 · 

Svarv 27. 
Svorvj ö rn 35. 
Svsto fl ex 74 
Sylskolt 31. · 

Elkn min 92 97 · 
Elmoro rer 59 61 91 
föt öng,el de i'or 69 io2 
Ev,gh etsblock 100.' · 
Fnktur oo örm 46 
F~når press 45. · 
F1ckl n mpor 67 1 lO 
Ftlo r 33 84 ' · 
Fil m foto 99. 
Fjädrar 41, 91. 

~f.'J~; ~;~~ st;gd 72. 
Foto '.'.'oterie l 98- 100. 
Fn mn rke n 100. 
Fyrve rkeri 109 
Föge lho lk 97 · 
F~g,,lmo tko rg 97. 
Forql<'idor 52 53 
Fönstedös 41' · 
Förg nsor e 88 
Förs ro ri ngsg l~s 48. 
G lnsskörore 33 
G li mmer 71. · 
G lödl a mpor 66 67 89 
Grom mofonde l~ r 81 103 
Grammofo nskivor 78- 80. 

110 · 
G rovv os 97. 
G ummifo t 106. 
Gumm ihj ul 89 106 
G ummild ubbo ~ 33 · 
G ummib and 63 · 
Gumm imuff 70. 
G ummisla ng 106. 
Göngjö rn 42 
Göng verk tyg . 65. 
Hond lo mpor 89, 92. 
Hnndd ukshöngore 97. 
Hnndtog 4 ' , 43, 106. 
Hekto gro f 47. 
luggjö rn 35. 

Hugg mejsla r 31 
Hund1juder 96. · 
Hv l lf onsoler 40. 
Hvve lbön kbe slog 35 36 
Hyv la r 36, 37. ' · 
Hö 1 körn re 30. 
Hö lslo g 46. 
'' öl stonsor 33 34 
Hörk lippn .-m~ski ~ 96. 

öft oppo ro t 48 
Högta la re 76 · 
Hörte lefo ner 

0

76, 103. 

Kon sol stöd 42 
Kontu rsög 39. · 
Kopportrö d 72. 
Kro nor 90. 
Kro npackn ing 105. 
Knsto llp ick- ups 77 
Kul la ger 40. · 
Kuver t 46. 
Kuve rtf uktor e 100 
Kulspetspenno r 101 
Kv!cks ilve rströmbr . · 67. 
l<'Y,1stsög o . sax 34. 
rornore 33. 
Loddni ngskl. 69. 
Lage rhus 40, 105. 
Lomphö ll o re 64, 103. 
I ompor 66, 67 89 102 
Likri kto re 69. ' ' · 
Likrikt o re lement ~9 70 
Li m 45, 63 95 100' . 
Linja le r 48, 101. · 
I uftg evör 111 
Luftmodro sser' 86 
Luftpistole r 62. · 
Lumptrisso 104. 
Lupp 48, 111. 
L~s 42, 43, 106. 
Lode rsnöre n 39 
Lödko lva r 32. · 
Lödp isto l 103. 
Magn ete r 61. 
Ma nschettkna ppa r 96 
Metollsög bögor 29. · 
Metatabl etter 95 
M ikrofon er 77, 103. 
Mik ro meter 30. 
Mik roskop 111 
Mip o lo mslo ng · 74 
Mod e ll f lyg 63, 107. • 
Motstöndströ d 71. 
M unspe l 109. 
Mutt ra r 40. 
Myggo lja 95. 
Mölordu k 51. 
Mö lo rskrin 52. 
Mött bond 30. 
Mö rkpenno 48. 
M?.rklop po r 100. 
Matglas 107. 
Mät instrume nt 73 
Möbelgöngjö rn -42 
Möbe lhandta g 41 43 106 
Möbe llös 43. ' ' 

Räls 106. . 
Sondp opper 43 
~che I lock 70 · 
Sic l-ti ng 35 · 
Siff er stans~r 30 
Si lverk ontakter '103 
Si Iver s tö I 40, 105. · 
Stlver tröd 72 
Siö 1vl yso nde · fä rg 100 
Skolwi re 74 · 
:.kivtoll ri k 81 
Skissblock 52· 
Skivstä ll 81. · 
Skivvä xla re 81 
Skiut m~tt 30. · 
Skomaka rkniv 37 
S~ottov 'or 62. · 
Skruv 40 41 
Skruvsot; 91 ·. 
Skruvk ilt 91. 
Skruvmeislo r 31 104 
Skruvnycke l 31. ' · 
Skr uvstyc ken 28. 

Sögo r 36. 
Sögbl od 29 39 
Sög!d ingo 104 · 
S9kr!ngor 66, 74. 
Sokn ngshöll o re 103 
S?.mskskinn 46. · 
S':'ngbott enkött ing 41 
Songhok or 42. · 
Te legrafn ycke l 103 
Tenn, för lödnin g ··32 
Termoko ntokter 67 · 
Te•pe ntin 51. · 
1 e,•mometror 95 
Testoinn e 103. · 
Tevognshju l 40. 
Tonar m 77, 81. 
Transform ato rer 69, 70, 

75, 77. 
Trott 107. 
Tröd 72. 
Träp last 45. 
Tusch 50. 
Tii ltimpr . 86. 
Tundstilt 106 
l ,jng er 30, 31. 
Vo•tensprido re 97. 
Vottenpo ss 35. 
Varv räkn are 39 
Verk tygshöl lore· 31 105 
Vent i lkedjor 91 ' · 
\' !b ro tor , o ml. 77. 
V, nberedn i ngso rt . 94. 
Vindf lö je l 97. 
Vingmuttrar 40 
Vinkla r 35 50 · 
V~lkoppor~ t 88. 
V1:11:guttog 64, 65, 67. 
~ ':'rmeel ement 92. 
\ 1:1rmespiro ler 71. 
Vovsto lssmide 22. 
Yxor 37. 
Å~g moskiner 60 108. 
l>.skskydd 76. ' 

RÄTTELSER 
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' 

Sid . 64, sr k 
St

!ckpropp T 2109, pr st . 0: 55 duss 6· 15 
1c propp T 752 0 • · • 

Kopplingsplint T 20b7r 51
• : 52, dus~. 5

1 
65 • Pris 0: 32 

Sid . 77' Elektrodosa Nr M 911. Pris 17, 50 

<.. , mu:S SONS IOKJI .. INSJÖN 1H50 
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,, 
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In tall r lo altel fon 

Tetd oaer av T elegraf -verk et s modell, utb y tt a 

vi d autom ati se ring, sälja s till extra llg a priser . 

App ar at er na är o i bä 1ta ski ck och garant er as 

felfri a . D et ir • · k . centralhatteriapparater (CB), 
allts å Dled v äx elatröm sk.locka och ut an signal

indukto r. En händig per son kan utan avlrighet 

k oppla om apparaterna , amt för se dem med 
en klo ck a för batt eridrift (T 1751) ocb använda 
dem som loka ltelefon er . Kopp lin gascbema här

.för tnedfölj er tel efonerna . 

Vllt!ltelef • • ar T 2060, CB-apparat enligt ovarutlend • b H kri vning . Vikl 2,1 kg. P ri• pr , tyck 111-
Bo<•otele(on nr T 2061, CB-appa,at enligt ov arurtl end e b tt kri vning . Vikt 2,8 kg . Pr i> pr , tyc k 14 1 50 
App ara ter na ku nna även erhlll as omk opplade , klara för uppmonter ing, 1amt fdnedda med ny r ing klocka t ill 

ett pri1 av k r . 41 SO extra pr apparat . 

BigtalarlWor för inb y ggnad av extra högtalare 

t ill Eder radioa p parat . Lämplig för 1ängkam-

01aren , köket eller nlgo t JlDD&t rum , Tr l d nr 

N 384 pu 1ar till led ni ng. 
Bögta1arU.. a r M 1" t ill ver k ad av v elo r iaer at 

(filth eopr uta t ) µii i bli, grön, röd eller sandf iirg. 

Baffe löppni ogen är försedd med vacke rt tyg och 

förnicklade lister . Stor lek : 181/1 X 101/1 X 19 1/, cm . 
Pris uta n hög t a lare . . . . . . . . . . . . . . kr . 9, 95 
Pria med 6,. permane ntb ögta lare . . kr . 191 95 

Bigtalarlåu ar T 2086 av b ak elit i lju agr ön , 

beige eller or ange fårg . D en k an pl ace r as pl bord 

eUer hängas pl vägg. För s• hög t alar e. P ris 51 95 
P r is ffl.onterad med perma nen tb ögtal ar e 151 90 

MARINA 2S / 12 PIANO Dragopel ar U 1173 MARITA 21 / I 
E t i 

I 

dur epel i str ömlinj emodell. Vac k er t y tt re , ele

gant mod ell , h i llb ara ot iim mor . P ri>b illigt . E tt fynd 

för dur spelar en. 2-radig t , 21 tange n ter, 8 basar. 

Storl ek 28,5 X 17 ,5 cm . Vikt 3 k g. Pris 1501 -

Dragepel nr U 1174 
E tt pi ano spel av k va lit et ,qm de 1to r a, ehuru i 

mindr e form at.. 2-k ör igt, 25 t angente r , 12 b asar , 

Storl ek 33 X 17 cm . Vikt 3,5 k g. Pri • 1951 -

Som .... lut a ybet (ör .... ,mur• kaa (ramhållao all ...... ir koppla• enligt ett aytt oyotem , , liket ger 

oamm• (ylllf!a toa .. m ett (ullatort lnotr-ent , Spelen le, ereru I tre•llga k.olfert( .. ral, 



Stilfulla radiomöbler 

Rad..lomöltel nr M 7M för inmontering av skiv

växla re ta mt med plats för ca 7 5 skivor. Elegant 

utförande i extra prima kwlit 4 och högglan spo lerad 

eller sidenmatterad ljus alm, zapelimabogny eller 

amerik~k valnöt. Sk.Apel& 1torlek : längd 64, bredd 

44 och höjd 62 cm. Grammofonplattans stor lek 

435 x 374 mm, PriA 126,-

Radio.möbel nr M 765 för inmontering av rad io 

och skivväxlare samt utr ymmen för ca, 150 st. gram

mofonskivor . Elegant utförand e i extr a prima kvalile 

och i högglanspolerad eller sidenmatterad ljtm alm, 

za pelimabo gny eller amerikansk va lnöt . Sk.Apels 

stor lek : längd 100, bredd 43 och höjd 70 cm. Appe
ratplattnna stor lek : 530 X 365 mm. Grammofonplat

tans storlek : 430 X 363 mm . Pris 2461 -

Ovanstående radiolD.öbler leve rera s fraktfritt till Eder närmaste järnväg u t11tion (uppgiv järnvägsadre sse n). 

Möblerna leverera s i stark slitsltartong med atötdy nor. Vid order torde mirut kr. 10: -, som förskott, medfölja 

be ställningen. Uppgiv träslag och önskad ytbehandling. Provision och öppet köp som vanligt. 

Lättmetallbåten 
En god sjöbåt. synnerligen lätt att ro och manövrera även i de svlraste 

situation er , enär den är byggd och utformad efter v!ra beprövade vättern• 

snipor och norrländska fjäUbAtar . Den biire s lätt av tvA man. 

Oainkbar och underhållsfri. De tre vattentäta skotten gör, att båten Byter 

helt vattenfylld. Korrosionsbeständig aluminiumpilt, 1,25 mm, ger oanade 

möjligheter a lt utan kostnader och besvä r all t id ha sin bAt ru sta d för 

användning, utan tanke pA »sommartorka» eller vinterkyla. 

Längd: 4,500 mm . Största bredd : 1,180 mm. Vikt : 55 kg med Aror och 

durk , vilket tillhör standudutrustnin gen. PriB rent netto kronor 550, -

Båten leve reras emballage• och 

fraktfritt till Edu närmaste järnväg sstation . 

Vid order torde minst kronor 25 : - medfölja beställningen . 

Lätt att transportera pA bil 

eUer cykelkärra. 

Bäre s lätt av två personer 

Tre inbyggda vatteutäta skott 

gör blten 011änkbar 

E11elte, Stblm ! O 

Populär 

vinter

artikel! 
Fllgelmatkorg Nr U 
1180. Fästes mycket en• 
kelt direkt på fönsterru
tan med den kraftiga 
gummisugfoten och sitter 
sedan säkert. t korg~n , 
som är av förtent och 
lackerad ståltråd, i lägges 
talg, ostkanter, bröd el. 
annan lämplig fågelföda. 
En sådan korg, eller flera 
med olika mat, på ett 
fönster formligen drar 
fåglarna till sig. Ett dyl i kl 
»fågel fönster» är ett glatt 
inslag i vinterbilden, ett 
trevligt sällskap för både 
ung och gammal, samt 
en god hjälp för våra 
nyttofåglar i vinterkylan. 
Pris pr st. 1:-, pr dussin 
7: ,s 

KA 2-4 KA 76 

GÖKUR 

KA75 KA 7-4 

Beskrivning och priser på klockorna se sidan 113. 

GlSkur i den gam la 
goda schwarzwald
kvali"n· Med tonfjä· 
derslag och gök som 
ropar en gång varje 
kvart och dessutom 
vid hel timme antalet 
timmar. P.rima mäs
singverk med säker 
gång. Vackert och 
djupt skulpterad fram
sida. 
Nr U 461, höjd 25 cm. 
Pris pr st. 3,: 75 
Nr U 462, höjd'38 cm. 
Pris pr st. s,: '50 

LODURVERK 

Lodurverk Nr U 100 
är avsett för den som 
själv önskar tillverka 
sig ett golv- eller vägg
ur med 8 dagars gång
tid, hel- och halvtim
slag. Verket är ett ge
diget mässingverk med 
ståldriv, storlelc 150x 
150 mm. åtföljes av 
klangskål med fäste, 
50 cm lång pendel, vi
sare , två stiliga lod av 
mässing storlek 230 x 
-40 mm, lodens sam
manlagda vikt -4,5 kg. 
Alla detaljer tillsam
mans väger 6,8 kg. Vid 
order u ppg iv Eder när
maste järnvägsstation. 
Verket levereras fullt 
komplett för inmonte
ring till det låga priset 
kronor 78: 50 

KA15 
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Bygg själv en inspelningsapparat 
TIii b6de nytta och nöje är en inspelningsapparalför 
alla. Frlln mikrofonen spelar man in eget tal , sllng och 
musik, frlln rad ion de program man vill spara och 
höra om. 

Nedanstllende inspeln ingsverk och förs tärkarbyggsats 
gör det möjligt för radiokunn iga amatörer att sjä~a 
lätt bygga en trlldinspelningsapparat i hög klass och 
med utmärkt ljud kvalitet, till ett mycket förmllnligt pris. 

Tr6dln1pelning1verket Hr M 500 är ett komplett 
verk med tvll fyrpoliga induktionsmotorer, inspelnings
huvud av märket PMF. Upplindningshjulet är omställ
bart för 78 och 33 varv pr min . Det är försett med 
tidvisare med nollställning som anger inspelningstid i 
minuter samt läge pli trllden av viss inspelning. Basplat
tan är av vackert iiisonettlackerad stlllplllt i storlek 
355 x 270 mm. Finnes endast för 110 eller 220 volts växel
ström. Levereras fullt färdigt och avprovat. Pris 265:-

Föratärkarbyggsots Hr T 350 innehllller alla erfor• 
derliga detaljer med borrat och lackerat chassi, höt
talare , anslutningskontakter , rör, transformatorer, 
drosslar och ledningar. Kopplingsschema RO 1-46 med
följer gratis. Pris 155: -

Koppling11chema RO 146 med utförlig handledning 
till förstärkare nr T 350. Pris 4: -

Detaljerna i byggsats nr T 3°50 säljes även var för 119. 
Prisl ista pli begäran . 

OBS. I Nllgon inspelning med verket M 500 utan för• 
stärkare gllr icke . Enbart en radio gllr •i som 
förstärkare. 

En specialbroschyr pli trlldinspelaren med till• 
behör sändes pli begäran . Däri har vi även 
upptagit en hel del uttalanden frlln tidigare 
köpare av vllra inspelningsapparater . 

M61arskrin Hr E 264 för nybörjare. Skrin 
i storl . 26,S x1 6 x 3,5 cm av unicapapp . lnne
hllll: palett , 11 tuber studieoljefärger , en stor 
tub zinkvitt , 2 penslar , linolja och terpentin. 
Pris 15: 50 

M61arskrin Hr E 265 med löstagbar inred
ning samt plats för en pannll (F-4). Skrinets 
storlek : 36 x 25 x 5 cm. lnnehllll : en pann6 
och palett. En stor tub vit oljefärg samt 20 Il. 
mindre tuber, -4 st. penslar, palettkniv, dubbel 
palettkopp, kol , linolja och terpentin. Pris 
34: 50 




