


Höatalarl6da 
~". T 2016 av bake
lit ' grön, beige eller 
rö.~ färg och med tyg. 
kladd öppning. L4. 
dans diameter HS 
mm. Försedd med 
löstagbar fot. 
Pris utan högtalare 

kr 6: 35 
Pris med s• perma
nenthögtalare 16: 15 

Lokalmottagare Nr T 541 för svenska riksprogrammet 
med fast inställning på lokalstationen varför apparaten 
skötes m~d end_ast en ratt. ,f rör, s• permadyn. högtalare 
med _utmärkt IJudkvalitet. lådan av brun, röd eller vit 
~akehl, slorl. 210x16S x 11S mm. Vikt endast 2 kg. För 
h_k· och _vlixelström. Vid order uppgiv voltspänningen samt 
v,lken sändarestation som höres bäst på Er ort . 

Högtalarl6da Nr 
~ 76' tillverkad av 
trä och velouriaerad 
(filtbesprutat) i blå 
11_rön, röd eller sand: 
får!I · Baffelöppning
en är försedd med tyg 
och förnicklade lis
ter. Storlek : 185 x 105 
x 195 mm. 
Pris utan högtalare 

. kr 10: 50 
Pris med 6· perma
nenthögtalare 

kr 22: -

Pris röd el. brun '9 : -, vit 104: _ 

M61orskrln Nr E 265 med löstagbar inredning 
samt plats för en pann4 (F<f). Skrinets storlek : 36 x 
25 x 5 cm. Innehåll : en pann4 och palett En st 
tub vit oljefärg samt 20 st mindre tuber ;st or 
I I k . , .., pens
ar, pa ett n1v, dubbel palettkopp kol linol' h 

terpentin. ' ' p . 1
2
a
9
oc 

ris :-

Pennetui med 18 cm 14 f" . 
för teckning m. m. ävens~~°röarf.!'e~~or I _högsta kvalitet 
foer, (~!föres p~ matt pappa: s~~ f8!s7'~.!'nfv fotogra
~~h5:rjfr:errntin-lino:/a) ger utmärkt resullatp::::~:: 
derat äkta · läd:,.:~~i~e:i";~g~:J;":,t pappetui eller vad-
Nr E 128, 12 pennor i pap t · 
Nr E 129, 2-f » » ,,Pe u, "" · ........ · Pr_is 7: 75 
NrE300 12penno 'l"d ._. .............. Pros14:-
Nr E 301 2-f » r,; a ,,9retu, · · · · · · · · · · · · · · Pris 11: -

' · ........... . . Pris 30:-

KATALOG N:o 40 1951 - 1952 

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

Försäli ni n gsvi Il kor 
KONTANT FORSÄUNING. All försäljning sker endast kontant mot postförskott 
eller efterkrav. Kredit beviljas ej och ingo som helst avbetalningar. Order under
stigande två kronor expedieras endast om likvid jämte porto medföljer beställningen. 

FRAKTEN betalas av köparen. Allt emballage är gratis. 

I nuvarande läge måste vi reservera oss för ofrånkomliga prisändringar til!komna 
efter katalogens tryckning. 

OPPET KOP. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, 
får den gärna returneras till oss inom 3 dagar efter mottagandet om varan är 
oanvänd och i oskadat skick . Vi göra då utbyte i andra varor eller återbetala efter 
önskan pengarna. Orsaken till returen torde alltid meddelas i brev, som bilägges 
returpaketet och även expeditionsnotan måste medfölja. 
Returvaror få under inga förhållanden beläggas med postförskott eller efterkrav . 

Provis i onsförmåner 
Med varje order som överstiger kr. 15: - bifogas en provisionskupong på 
den expedierade orderns summa. Direkt rabattavdrag medgives icke. 

När Ni under ett år samlat provisionskuponger från oss till ett belopp av 
minst Kr. 100: - insänd dessa tillsammans med en order varvid ett kontant 
avdrag erhålles å denna enligt följande: 

Då kupongernas sammanlagda summa uppgår till minst 100: - 6 % 
> > > > > > > 250: - 8 % 
> » > > > > > 500: - 10 % 
} > > > » > > 1000: - 12 % 

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

Exempel. Om N i har kuponger till ett sammanlagt belopp av kr. 265: - och 
insänder dessa jämte en order, göra vi ett a,vdrag på de nna nya order med 
kr. 21: 20. Dessutom erhåller Ni ny kupong på den exped ierade orderns 
hela summa. 

Provisionskupongerna inlösas av oss när som helst under loppet av ett år 
från utskrivningsdatum. 

Undantag : P6 grund av resp . leverantörers bestämmelser för provision ef lämnas p6 
fotografisk a artiklar och böcker. 

Denna katalog gäller till i oktober 1952, d6 en ny utkommer , som tillställes v6ro kunder utan 
särskild rekvisition . 

EFTERTRYCK av katalogens text och bilder beivras enligt lag. 



TEKNIS~A - HANDBÖCKER 

Moderna pressverktyg Del I Nr 
8D 2 av ing. Hjalmar Da hl. ln 
nchöller, Verktyg smateri a l. Till
verkning av pressverktyg, pressar 
cch meka niska anordningar , av
klippnings- och hölstansverktyg, 
seriev erktyg, univers a lverktyg. 
22!' sid . 173 bilder. Tryckt 1944. 
Inbunden i klotband. 

Pris 10: 75 
Moderna pr essverkty g Del 11 

Nr BD 4. lnn ehöller, Bocknings
verktyg, kombinerade hö lstans
nings-, avklippnings - och ba ck
ningsverktyg fö r bondmaterial, 
rullningsve rktyg, verktyg och spe
cia lmaskiner fö r korrugering av 
plötm oteria l, sickni11g och rull · 
ning av plöt etc. Tabel ler . 199 
sidor . 195 b i ld er och r itninga r. 
Inbun den i klotband . 

Pris 10: 75 
Moderna pres sverktyg Del 111 

Nr 8D 7. lnnehölle r Allmänna 
metoder för ber äkning av ron
d0ll- storlekar och plötä mnen för 
olika dragni ngsarbe ten , enklare 
och komplicerade dr agve rktyg 
för dubbelv erka nde pressar, dr ag
ningsverktyg för exce nterpressar, 
dmgning av rostfri plö t samt 
o lik a behandling av rostfritt 
material inom pressningstekniken, 
moderna d rag pre ssar, automa
ti ska skyddsa nordnin gar för pres 
sar Andra utökade upp i. Rikt 
i ll l'st r. Tryckt 1947. Inbunden i 
klc,tba nd . Pris 15: 75 

Moderna pressverktyg Del IV 
Nr BD 9. lnn ehöller, Moderna 
kopie ring smaskine r fö r ti llverk
ning av va rmpressnin gsve rktyg, 
p,ägli ngsverktyg etc., va rmpress
ningsverktyg för mässing och me
ta ll ege rin gar, pressgjutningsm a· 
skiner oc h verktyg för pressgjut 
r !ng av metaller oc h metallege
rin na r , hejarverkty11, bulldozer
ver ktyg, nit ve rktyg för varm- och 
ko llnit ninga r , specialmaskine r fö r 
varmni tningar, rul lni ngsmaski ner 

' för plötskenor, sakregister. 183 
sid. 188 bilder. Inbunden i klot
band . Pris 15: 75 

Elmotordrivna handve rktyg Nr 
BD 70 av ing . Einar Thande rs. 
207 i llus tratio ner. 179 sid . Tryck t 
1')44, inb. i klo tb and. 

Pris 9: 75 
Rationell verktygstillverkning 

Mr BD 158 av Hja lmar Dahl. Be
handlar i det a lj olika slag av 
stansar och stonsdy nor, samt ger 
en klar framstä ll ning av de bä s
ta metod erna för de olika ve rk
tyg ens till ver kning. 206 sid . 215 
f ig urer. Klot bo nd Pris 15: 75 

Praktisk handbok för ingenj örer 
Nr BD 171, ett lättfattligt och 
yi ters t innehöllsri kt uppslagsverk 
i, matemat ik, mekanik, höll fa st
het, maskinele ment , mater ia l, 
e lektrot eknik , med bl. a. beräk
ning av transformatorer och re
loer, förbränning smotore r, pum
par och fl äk tar , lödning, svets
ning och skörni ng, plas ter, plan
m!:tn ing och avvägnin g, bygg
nadslöra, häng· och spännverk, 
taksto lar , järn - och betongkon 
struktione r, div er se tabel ler m. m. 
740 sid . 320 illust r. och 180 ta 
be l ler. Tryckt 1949. Inbunden i 
klot ba nd. Pris 26: -

. Jigg ar oc h fixturer De l I. Nr 
BD 8, av ing . Hja lma r Dahl. Ur 
inneh ölle t, Bor rjigga r , borrfix
tur er , universalbor rj igg, gäng f ix
turer, mätverk tyg , moderna jigg 
borrmaskin er. And ra utäk. uppi . 
24E sid. 282 illustr. Tryck t 1947. 
Inbunden i klotband . 

Pris 12: 75 

Jiggar och fixture r Del Il Nr 
BD 3. N ögot ur innehölle t, All 
männa principer för konstruktion 
av frä sfixturer, fostsp ä nnings
ar.ordningar, fixturkonstruktioner, 
enkla frä sfixturer, mullipel frä s
fi ;,turer, rot erande frä sfi xturer 
fö r massfo bri katio n, konstruktion 
och t i ll verk ning av fr äsar, mo· 
derna frä smaskin er. 167 sid . 262 
illustr. Inbunden i k lotband. 

Pris 14: 25 

Jiggar och fixturer Del Il I. 
Svarvning. Nr 8D 88. Ur inn e
höll et , Svarvningens grundprin 
ciper . Fastspänni ngsanordnin gar. 
Svorvstöl. Gängskärning , kon
svarvning etc. Mätverktyg och 
deras anvä ndning. Revolversvarv
ning . Verktygens konstruktion, 
uppriggning oc h arbetssätt vid 
revolversvarvning . Revolverauto 
mater Brow n & Sharpe och In
de x. Konstruktion oc h beräkning 
av komkurvor och verktyg för 
revolverautomater. Svarv ning i 
vertikalsvarvar. 165 sid. 120 b i l
der och 22 tab eller. Inbunden i 
klot band. Pris 10: 75 

Svorvba ken Nr BB 356. En 
orientering över den mo d erna 
svarvens möjli ghet er. Av civil
ingenjör Tore Parsonder. 43 sid . 
71 illu str. 3 ,e uppi. Pris 2: 50 

Handskas rätt med verktyget 
Nr BB 484 av C. Horrington. En 
sammanstäl ln ing efter amerikan
ska instruktionsblad med klara 
upplysande bild er som visar det 
fendome ntalo i hand havandet av 
ve rkt yge n som förekomma pö 
meka niska ve rkstäder . 239 sidor . 
Tryckt 1947. 
Pris höft. 9: SO, klotb. 13: -

Handbok i moder n svetsnin g 
N r BD 139 av civ il ing . R. Gu nnert . 
Utan onö d iga teorier läm nar bo
ken a llo da upplysni ngar mon 
behöve r för att kunna utföra ett 
svetsningsar bete. Samtliga svets
ningssä tt behandlas tillräckligt 
ingöende. 205 sid. 185 bilder . 
Tryckt 1946. 
Pris höft. 11: 50, inb. 14: 50 

Svetsning Nr BD 1 och skär
ning med ace ty lengas, av G. 
Malmborg och Carl Alfr ed sson. 
462 sid. 589 illustr . Tryckt 1943. 
En oumbärlig bo k lär svetsare 
och för övrigt al la som hor nö
go t med svetsning att göra. In
bund en i klotband . 

Pris 18: 50 
Handbok för pl åtmetallarbetare 

Nr BD 159. En lärobok lär plöt 
siogare av D. Nordläf. 4 ,e ut
ö~ade uppi. Tryckt 1947. 250 sid . 
80 bilder. Inbund en. 

Pris 12: -
Smide och härdning Nr BB 5 

av ver ktyg, utgi ven av smides
mf.stare n Axel W. Sjöhalm. Nö
gct ur innehöllet , Behandl ing 
av kols töl , somvällning av järn 
och stö l till verktyg, vässning 
oth härdning av stenb orr, spett 
och pikha c;kor, släggor och ham-
1'10re , stenh uggarverktyg . Mej s
lar lär sten- och meta ll arbet en, 
kvarnhackor . Ti ll verkning och 
härd ning av fjä drar lä r vape n, 
lös, vagnar och aut o mobiler , 
oljehärdning av f jädrar , jard
härdning, sätthärdni ng (ythärd
ning). hördlödning m. m. 5 ,e om
arbetade och utö kade uppi. 90 
sid Tryckt 1951. Pris 3: ·-

Handbok Nr BB 4, i ga lvanise
ring . oxidering och metallfä rg
ning , utarb etad av Hugo W. Lars
son. Nögot ur innehöllet, kemisk 
rongöring av metal l, förkoppring, 
fc rmässning , förbronsni ng , för
nickli ng , svar tförnickling, för
zinkn ing , fö rte nning, försilvring, 
fcrgyl lning, mattförgylln ing , plo 
t inaba d, galvan iser ing, oxide ring 
ov koppar, guldgul fä rg pö mäs
sing, o liv grö n färg pö mässing, 
anti kfärg pö mässing, svartbets 
fö r mässing , grä npatin er ing, fä rg 
ning av silve r, färgning av 

l'ä rn , stöl och gjutjärn, svar t
ä rgni ng av smöde lar, blöanläp

ning av stö l m. m. 5 ,e upplagan. 
Tryckt 1944. 

Pris 3:-
LL AS OHLSON & C , o A.-B., NSJO N 

i'l edanstö ende han dböcke r av 
ing. Osca r Bergman är .. sy:ine_r
lig en omfattande och fornam l,g 
focklitter atur i sina ämnen. De 
lovo rdas och rekom mendera s för 
fackmän och prak t iskt verksam ma 
tekniker. Verket bestör av föl
ja nde fem inbund _no handböcker, 

Gjutning Nr BD 148. 492 sid . 
294 fig. 4 ,de uppi. Tryck t 1943. 

Prls 21 :-

Fräsni ng Nr BD 149. 314 sid. 
365 fig. Andra uppi. Tryckt 1944. 

Pris 16: 50 

Svar vning Nr BD 15J, metal l
svorvning. 270 sid . 342 fi g . 4,e 
uppi. Tryck t 1948. Pris 14: 50 

Stål behondl ing Nr BD 151, 
hcr dn ing . 208 sid. 117 fig. Try ckt 
1?4i. Pris 16: 50 

Träbear betning Nr BD 152. 426 
sid 452 fig. Omorb. uppi. 1945. 

Pris 21 :-

Teknisk handbok Nr B'o 55, av 
di;:,laming . Georg Nels ky lö. En 
populär tekni sk uppslagsbok. ln 
ne,höl l , Teknisk a dat a, formler , 
göngtabeller m. m. O lika metal
ler oc h leger ingar, fr a mställning 
och anvä ndning . Utförlig be
hand ling av förbrä nnings-, diesel 
och elektriska mot orer samt be· 
sktivning av alla tänkba ra fel 
scm· kunna uppstö och hur de 
repare ras e lle r förhindras . Böt
och utomb ord smotore rs skötsel. 
Fordonens elekt riska utrustning. 
A ckumulator er . Elek tr iska maski
n.ers och transfor matore rs fe l och 
deras repara t ion . Telegrafi och 
radio. Metal lsvetsning . Manomet
ra r , vattenmätare m. m. 80 bil
der , 192 sid. 3 ,e uppi. 1948. In
b unden. Pris 7: 50 

Maskinritning Nr BB 357. En 
värd efull handbok o m ritni ngars 
utfö rande lär söväl nybörjaren 
so m fa ckmannen, av ing . Ru
dalph Tegströ m. I bok en fin nes 
som åsköd ningsmaterial komplet 
ta ritnin gar till en tvötakts-mo 
d ellmato r . 2 ,a uppi. 

Pris 2: 50 

Svensk teknisk ordbok Nr 8D 
133. En uppslagsbok med 6000 
tekniska ord, term er och utt ryck 
med defi nit io ner oc h uttolsb e
teckningor. 320 sidor . Inbunden 
i gediget klotband. Tryckt 1946. 

Pris 12: 75 

Uppfinnar e Nr BB 387. Röd och 
anvi sninga r för uppfinnar e ongö
et>de patentt agoing och försälj 
ning av patent eller licenser dörö 
j iimte kontraktsförs lag m. m. 2,o 
oma rbet ade uppi. Tryckt 1949. 

Pris 3:-

Hur blir jag tekniker1 Nr BB 
353. Av civil ing . F. Adel skö ld. 
Studi ehandbok med förteckni ng 
öve r olika skolor för ingenjörs
och verkmästareutbildning . lnträ 
de sfard ringo r,, kostnader, studie
tid , framtid sutsikter m. m. Tryckt 
1943. Pris 2: -

Bilm otor er och matar brä nslen 
Nr BD 116. En mod ern allsidig 
och lät tläs t motorha nd bok av 
teknol ogis dokt o r Nil s Gustavs 
son. En tek nisk vägl edn ing lär 
serviceman nen i ver kstade n samt 
en lä rob ok både för själv stu
di um och vid läroanstalt er. 701 
sid or I stor t fo rmat 17X24 cm 
samt 729 bilde r. Tryckt 1944. 
lnb. i linneklotb. Pris 40: -
lnb. i holvfr. b. Pris 50: -

Förbrä nningsmotorer Nr BD 11 
av Nils Gustavsson. En populä r 
beskrivning av bilmot ore r, Hes
sel manmotor er, bötm otorer, 2-tak t 
f ör go sarmo torer, fl ygmotorer, 
tändkule motorer, Di esel motorer, 
förk ammorrootorer , m. m., m. m. 
246 sidor. Tryckt 1948. 103 fig . 
lr bunde n i klotbond . 

Pris 13: 25 
Traktorboken Nr BD 168. En 

mycke t innehöllsrik bok om trak
torer, de ra s konstruktion, skötsel 
och använ dn ing . 300 sid . 275 illu
str . Inbund en. Pris 10: -

Kärkortsboken Nr BB 3,18. Hand
bck för bilsko lo r och körkorts
a.spiranter av ing. Per W ersen. 
Den innehöl ler allt vad man be
höver veta om kärkortsteo ri, om 
lan a r och förordningar, om o lika 
niotortyper o. s. v. Myc ket prak
t:sk är avdelni ngen frögor och 
s,ar, där upplysninoar lämnas 
om de vanligaste fr ögorna, som 
brukar stä ll as till körkortsaspi 
ronten. Boke n är ypp erligt illust r . 
bl. a. med mönga hel side sbi lder, 
där motorns olika de lar fram 
träda kla rt oc h lättfattligt. 160 
sid. 125 i ll ustr. 9,e upp i. 1958. 

Pris 3: 25 
KAK :s körkortsbok Nr BB 448. 

Handledning för körkartsaspi ran
ter och en vä lkommen repeti
t!onsövning för ä ldre bilister . En 
mycket innehöl lsri k lä rob ok med 
78 bilder och 140 sid . Tryckt 1946. 

Pris 3: 90 
Instru ktionsbok Nr BB 393, för 

sökande av trafikko rt , av bilin 
struktö r B. Gustavsson . 75 sidor . 
Illu stre rad . Tryckt 1949. 

Pris 3:-

C LAS OHLSON & C : o A.- B., INSJON 

Motorböcker 
Motorreparationer Nr BD 119, 

av Björn Bergwik. Med 456 foto
grafier och teckningar, 718 sido· . 
Boken är uppställd som en sam
manhängande lektion i hur en 
modern . bil- eller bötmotar del 
för del bör behandlas vid en 
s:cr reparation. Ett standardverk 
fö r verkstadsfolk och även fö r 
va r je bi l ist, som vill ha reda pö 
vad som rör sig unde r huven. 5,e 
uppi. Tryck t 1948. Inbunden . 

Pris 24: 50 
Bilen Nr BD 138 av B. Stensland 

och E. Johnssan , en modern ut
förlig lärob ok i bil ens konstruk 
ti o n och verknings sött . •Bil en> ör 
an ta gen som lä robo k vid yrkes 
skolorna för b i lmekoniker, en ce
kommendatian bättre ön n~1gon 
a•man . 280 dubbelspalt iga sidor 
och över 300 bild er. I nb. i vav 
band . Tryckt 1951. Andra upi:,I. 

Pris 19: -
Elektrisk utrustning Nr BE> 13. 

l,.',otorfordon ens ele ktrisk a utr ust
ning. Grunderna, det prakt isko 
utföran de samt skötsel, vörd oc·li 
reparationer av allt som hä r till 
elektricitetens användning ö bi
kir , matarcyklar , och motorbö1 0• , 
av Carl Skönberg. Tredje, ,~
ökade och omarbetade upi:. !. 
416 sid., 275 il lustr. Tryckt 1948. 
Inbun de n i klatband . 

Pris 9 : -

Sextio frågor Nr BA 2 till 
en körko rts-asp i rent , av Vikter 
Unders. Il lustrerad . Tryckt 1~39. 

Pris 1: -

Körkortsprovet Nr BB 15, ;,·, 
Nere n och Welin. En mycket om
f6ngsrik lär obok för körk ar tssö
kande. 43 bilder o . 13 plan scher , 
en de l i flerfärgs tryck. 178 sido r . 
Tryckt 1943. Pris 5: -

Trafik - och motorfö rordn inga rna 
Nr BB 447. Boken är en samling 
av a lla lagar och förordninp c· 
som be röra trafik och motor fo ,. 
don . 120 sido r. Tryckt 1946. 

Pris 2 , -

Bi lbok en i bilde r N r BD "/35. 
Grundläggande handledni ng i 1:,· • 
lens kon struktion och verknin g!-
sått utar be tad av bilb esiktnin gs
mcnnen ing. Y. Ewertz. Ge nc m 
sin genialt enkla metod med 
parallellt löp a nde text och b il 
der kan bak en lä ttf att l igt kloc
pöra hur allt fung erar . 48 , id . 
Tryckt 1947. Pris 5, -

Klara bil en själv N r. BB T 4. 
Röd t i l l bili ster av Carl Skå"l 
berg. Behandlar fel som kan 
upi:;kommo under körning och 
hur de avhjälpas samt and ra 
justeringar, som bilägaren sjö l•, 
kcn göra . 112 sid. 22 bi lder. 3,e 
uppi . 1951_. Pris 2 : 75 

Instruktionsbok Nr BB 394 • ~er 
körkortssökonde t i ll motorcy kla r 
oc h lättv iktare, av B. Gustavssc, '1. 
48 sidor. I llust rerad. Tryck t 1950. 

Pris 3:-

5 
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Körteknik och träning Nr BB 
496 av den kä nde töv ling sföra
ren Ber til Carl sson. En bok som 
har myc ket att lä ra å t all a mo
tor cyklister . 68 bilder. 162 sidor . 
Tryckt 1949. Pris -4: 75 

Min motorcykel Nr BB 505 av 
S. Toreson . En ill ustr . handbok 
fö r körkor tssökond e och motor
cy ke lföror e. lnn eh. , Konstruktion, 
skctsel , motorfel m. m. 80 sidor . 
L,o uppi. 1951. Pris 3: 75 

Lättviktaren Nr BB 452 av John 
Ne rån. Ha lva bo ken behandlar 
de n lä tta motorc ykeln s konstruk
t io n, körnin g , skötsel och repara
ti on medan bokens andra holft 
o mfatt ar frå gor och svor m. m. 
vid kö rko rtspro vet . 3 ,e uppi. 
Tryckt 1947. 96 sid . med 31 bilder 
och 12 fä rgp lan scher. 

Pr is -4:-

Flygböcker 

Flygboken Nr BB. ~3. I _P,opu
lör fo rm a llt om civil - , mil1tar- , 
sege l- o . mod e llflyg. Flygplanets 
konstruktio n in i minsta detalj, 
dess instrument o. hur de funge 
ra r. 250 sid . 100 illu str . Tryckt 1945. 

Pris enda st 1: 35 
Segelflyghandboken Nr BD 90. 

Vär ld ens bästa bo k om segelllyg
ni ng . Flera hund ra bild .er, rit
ningar ach kar to r. 528 sid. Far
mot 16x2 3 cm. Tryckt 1944. lnb . 
i k lot bond. Pris 13: 50 

Modellplanskonstruktion Nr BD 
124, av ing . Sigurd ls<Jksson. En 
utförl ig hondl edn_1ng for ,:no~ell
f iv ga re. De tekni ska berakning
or no vid konstru ktion av segel· 
oc h moto rmode l lp lon . 125 sidor. 
SO bild er . Tryck t 1947. 

Pris 2: 50 
Motorflyg för alla Nr BB ..SS 

en populär fl yghondbok av _ma
jo ren vid Flygvapnet N . Kind 
berg Ur innehållet , Vad fordras 
fi:,r ~It b li flygare? Flygutbil~
ning instruktioner vid elementar 
flygning, avancerad flygning. K_o
tekes för flygare m. m. 110 rikt 
Illustrerade sidor . Tryckt 1945. 

Pris 3: 75 

Elektroteknik 

Allt om modern el-teknik finns 
i detta ba kverk, Handböcker i 
elektroteknik, om sammanlagt 
1.800 sidor i 3 bond . 

Elektricitetslära Nr BD 127, och 
elektrisk mätt ek ni k av civiling . 
G. Reilond . Ett stort bond på 
488 sidor och med 500 bilder, 
teckningar och tabeller . Innehåll : 
Elektricitet, spänningar o. ström 
mar . Det magneti ska fl ödet. Det 
elektriska fältet . Växelströmsteor i. 
Elektrokemi . Elektronik . Re läer 
och ventiler . Moteriolläro. Elek
tr isk mätteknik . Tabell e r och no
mogram. Somt i an slutning till 
varje kapitel en samling räkne
problem med svor . Ny omorbe 
rori upplaga . Tryckt 1950. Inbun
den i klotbond Pris 35: -

Elektriska maskiner Nr BD 136 
och elektriska anläggningar av 
civiling . G . Reilond m. fl. Inne
hå ll , Liksträm smoskiner, synkron
moskiner , transformatorer, osyn
kronmo skiner vä xels tr ö mskommu
ta1o rsmoskiner och omformare , 
lik riktore, pro vning av e(m~ski 
ner kraftstatio ner oc h d1stnbu
tionssystem , bostad s- och indu
strianläggningar, el ektri sk motor
drift bely sning , el värm etek nik 
m. ,,.;, Tryckt 1948. 704 sid or. 690 
b :ld er och tabeller . Inbun de n i 
klotbond . Pri s 35: -

Teleteknik Nr .BD 111 av civil
ing . V. Tengborg är ett stort 
standardverk på över 600 sid or 
och med 457 illustr ., tabell er och 
schemor . Något ur inn ehåll et: 
G rundläggande begrepp . Svong
ningskretsor . Ol i ka elektronrör . 
Rorprovningar . Kopplingselement . 
Kap acitets- och induktivitet sbe
räkningor , Kopplings~ät. Tson
siento stromkretsor . Voxelstroms
fcrlopp. Transformatorer . Filter. 
Ledningar och öppna antenner. 
Mät- och förstärkarteknik . Rör
voltmeter. Kotod stråleoscillogrof. 
Telegrafi och telefoni. Automot
telefonsystem . Elektro-okustik. 
Elektroakustiska apparater. Ljud
nedteckning . Sändning . Mottag
ning . Rodionov igering . Bildt e le
g1afering . Television. Tryckt 1945. 
Inbunden I klotband . 

Pris 30:-
Högspännlngsteknik Nr BD 15, 

Kraftstationer, kroftöverföri ng , av 
Bertil Oomeij. N6got ur inneh61-
let. Historiska utvecklingen , stark
strömsteknik , vattenfall, vi ndkraft 
verk vatteAmotorn, tur bin typer, 
~är r,;ekroftverk, samkörn ing, fa s
ning, framtidens kraftte knik m. m. 
Illustrerad. 200 sid . Tryckt 1939. 
lr.bunden i klatbond . 

Pris 10: 50 

Ackumulatordr ivna småmotorer, 
Nr BB 25, för elcyk lar , elbå ta r, 
fö r a nslutning till vi nd-e lverk etc. 
En lättfattli g handbok i beräk ning 
oc h omli ndnin g av små elektr
mo!orer jämte redogör e lse för 
ackumu lat o rernas laddning samt 
en kon struktio nsbeskr ivning fö r 
byggande t av en lod dni ngslik 
rik tore. 104 sido r. Tryck t 1942. 
Med i l lustratio ner och ri tning ar. 

Pr is -4: -

Elektriska ackumulatorer Nr 
BB 295. Konstrukt ion - Sköt sel • 
Laddning . A v ci vi lingen jö r Tore 
Parsond er . Tryckt 1945. 3 :e uppi . 

Pris 2: 25 

Omlindning , och beräkning av 
småmotorer Nr BB 312, av civ il· 
ingenjör Tore Porsond er. Med 
rå kneexemp el. 64 sidor . 33 fig. 
7,e uppi . Pris 2 : 80 

Elektrikerns hjälpreda Nr BB 
432, av Bele Broo . En mycke t in 
nehållsrik bok i litet fic kfo rmat 
med kompl ett tab e ll - och formel
samling i mate matik och e lektro 
teknik. 182 sid. 6 :e uppi. Tryckt 
1948. Inbu nden i bl ått klo tband . 

Pri s 5: 50 

Matematik Nr BB 293, för in
stallatör er . Repetition s- oc h kom
plette ringskur s i rä knin g m. m. 
för dem som önska utbilda sig 
:il! insta llatöre r, av ci vi ling enjö r 
J. von Syd ow . Med 30 f ig . 64 sid . 
Tryckt 1940. Pris 2: 50 

Bokföring Nr BB 294, fö r in 
stallatö re r som bedriva sin rörel
se i mindre skola , av civil ing . J. 
von Sydow. 60 sid. Tryckt 1940. 

Pr is 1: 75 

Vind-elverk 
Vind -elverk Nr BB 41. Konstruk

t iansbake n fö r Vind-e lverk be
handlar ing6 ende samtli ga hit
hörand e konstru kt ionspr ablem. 
Texten be lyses de ssutom av ett 
40-to l il lustrationer och ritni ngar . 
I bo ken beskri ves hur mon själv 
ka n bygga ett enkelt men till
fö rlitligt vind-el-verk . 2,o upp i. 
Tryckt 1944. Pris 4: 50 

Elektrisk motor N r BA 5. A nvis
ninga r hur mo n själv kon göra 
en billig men effektiv ele ktr isk 
motor för batteri- e ll e r ack umu
latord ri ft . Med 10 fiq. 6,e om
arbe tad e upplagan. Tryckt 1941. 

Pris 1: -
Radiolex ikon av ing. H. Stock

mon. Förklaringa r på rad iot ek
niska ord och utt ryck. Med bi l
der och kopp li ngsschemor . 60-
ao sidor pe r de l. 

Nr BB 27, del 2. Pr is 1: 50 
Nr BB 28, del 3. Pr is 
Nr BB 376, del 5. Pris 
Nr BB 482, del 7. Pris 
Nr BB 497, del 8. Pr is 
Nr BB 498, del 9. Pris 
Nr BB 499, del 10. Pris 

N r BB 509, de l 11. Pris 

1: 50 
1: 50 
1: 50 
2:-
2:-
2:-
2:-

C L A S O H L S O N & C: o A. • B., I N S J 0 -N 

Radio 
Amatörradio Nr BB 480, av 

civiling. Jo n Mö ll er JSM5XHJ. 
Boke n redogör i tyd liga och lätt
förstå dd a o rdalag , utan onödi ga 
teoretiska bet raktelser, fö r all t 
en sändaramatör eller b livande 
st,do n ö nska r veto om licenspr ov , 
trafikr egle r , mottaga r- och sän
dar bygge, nätaggregat , nyckl ing , 
mod ulering, a ntenner, ovstö rn ing 
m. m. samt innehålle r tab e lle r 
öve r a matörprefix för hela vä rl 
den, fö rko rtninga r och rappor t
skalor. 232 sidor med 141 b i lder 
och schemor . Tryck t 1948. 
Pr is höft. 12: 75, inb. 16: 50 

Modern televi sionsleknik Del 
111, N r BB 390, av civiling. Har ry 
!,tockmon. Ur innehå ll et, Tel evi
sion skameron , te levisicnsstudion, 
transm issionfö rh611anden . . 50 ill. 
80 sido r . Tryckt 1945. 

Pris 1 : 50 
Radiomottagar en Nr BD 126, ov 

Tt,. Chri sti anse n, svensk över sätt
ning och bearbetning av Siffer 
Lemoi ne, ör en bak om fe lsök
ning och radiose rvice. Innehåller 
en beskrivning av de vanliga 
rnottogo rtype rnå , a ll a tänkb ara 
fel som kunna uppstå, hur felen 
upp sökas och repare ras. Rodio
V6r kstade ns utrustning, kundtjäns t , 
kal ky leri ng, räntabi lit et m. m. 
I llustrerad . 230 sid . Tryck t 1946. 
Pris höft . 11: 50. inb. 14: 50 

Kort vågsmatta gning Nr BB 33, 
av civiling. Mats Ho lmgre n. Ny 
delv is omarb etad och för övrigt 
reviderad upplaga utgiven 1950. 
l r,neh6fler schema med alla vär
den för större och mindre ko rt
vågsapp orat er även ultrako rtvåg . 
Tabeller över spolar samt kre tsa r 
för bondspr idn ing etc. 56 sidor. 

Pr is 2: -
0m rod iostörni ngor N r BB 510, 

av civiling. B. Svedberg. Hur 
mon bl i r av med störn ing ar . 48 
sid. illu strerad. Try ckt 1950. 

Pris 2: 50 
Engelska handböcker 

The Encyclopaedio af Radio 
and TelevisiOJ) Nr BD 172. En 
stor mode rn enge lsk alfabetisk 
upps lagsbok i rad ioteknik. 768 
dubb elspaltig a sido r med över 
3.000 uppslog sord och 750 bild er 
och schemor . Första upp i. 1950. 
Klotbond . Pris 13: 50 

Radio, Television ond Ee.c:tricol 
repoirs N r BD 173. En po pulär 
engelsk handbok i reparatio n av 
radio oc h al lo slogs elektriska 
hushållsmaskine r och -apparater . 
Rikt i llu str . 448 sid . Klotbond . 

Pr is 9 : 45 

Skolpojkens e_gen verkstad Nr 
BB 384. N 6gra idåer oc h a nvis
ninga r av Kar l Ryde, till ut fö ran
det av pr akti ska och tr e\tl igo ar
beten. N ågo t ur innehå ll et , Hur 
jag inreder mi n verkstad , arb ete n 
1 metall , pa pp orbe ten, bearb et
ning av glos, må lningsc rb eten, 
små el ektr iska a rbete n, kr istall 
mottag are m. m. Inb unde n. 130 
; idar . 3 ,e upplagan . Tryckt 1933. 

Pr is 2: 25 

Experimentböcker 
för händiga pojkar 

Exper imentbak Nr BB 40, av 
lwo n Bolin. 300 läro rika och ro
l1go e lektriska, optiska, ak ustiska 
och kemiska experi ment. Innehå l
ler , En känslig elekt ricit etsmäta
re, hur· man gör en lite n e lektr i
citetsmaski n, den elektriska kano
nen, ga lva niska element, at t etsa 
en kopparp lå t , medaljtillve rkni ng , 
ätt ik sfab rikation, hur man gö r en 
f0rs tori ngsspegel, cigarrlådan so m 
ku mera, elektrolys av salter oc h 
va tten, försilvring o . förnic kl ing, 
de t e lektriska hjärtat, en elek 
trisk evighetsmoskin, de n e lektro 
kemi.sko telegrafen, elek tr isk 
fii rgpr ok t, vätgas och knollgos , 
fä rg ade lågo r och benga liska el 
da r, ett ga sverk i miniatyr, apel 
sinpa rf ym, hudcr emer och hud
sa lvo r, fru ktestrar oc h fru kt
essenser, kokostvål och hushålls 
t ,ål, fr amställn ing av olik a slogs 
såpa, konstsilke ur et t löskpop pe r , 
a tt et sa i glas och z ink m. m. 
Tryckt 1941. Med 71 ill ustra t io ner 
oc h teckningar . 6 ,e upplagan . 
243 sidor. 

Pr is in b u nd en 6: 50 

Små elektramotorer Nr BB 483 
av Odd Rönninge n, v iso r hur 
höndigo pojka r med bi lli gt ma
terial och enk la verktyg sjä lva 
ka n gö ra 19 intressa nta e lektr iska 
motore r av v itt ski lda type r, fr å n 
enkla järntråds- spikmotore r ti l l 
mera invecklnde motorg enera to
rer. Boke n bestå r av 98 ri kt illu 
strerade sido r p lus 24 foto gra 
fi.ko p lanscher. Tryckt 1948. Kar
tongband . Pr is -4: 75 

Lek med strömmen Nr BB 503. 
En hob bybo k av J. Jong ö , som 
beskri ve r hur man själ v t i llver kar 
sma e lektriska motore r och appa 
rater m. m. el ektri ska ur, syn
kra nmoto re r , el -bilar , impulståg , 
kristollmott og ore, batterimotta 
gare fö r kortvåg , störning sskydd 
rn. m., 140 sid. 62 fig . Tryckt 1950. 

Pris 3: 75 

C LA S O H l SO N & C : o A . - B., I N SJ O N 

Exper imentbok för pojka r N r 
BB 37, av S. Nordlander. Ur in
nehållet: lnfl uensmoskin, e lektro
magneter, e lekt r. rin g kloc ka, in
du ktion sopporate r, gnistindukto-
1er, mor sete leg rof , båglju slo mpo, 
elekt r. moto re r , elekt r. genera
tor e r, transformatorer, urver k, 
lin ~er, ref lektorer, kikare, skiop
tikonopp orot, proj ektionso ppo
ro t , kinematogra f, siren . kö ld
bland ningar, köldmoskin, 6ngmo 
skin , vatte nturb in, hektagraf , ets
ning av g las, ti !!verknin g av spe g
lc,r, fosfo rescens, kemiska för
eningar, framställni ng av sy ror , 
benga liska elda r, julgr onsbl oss, 
fy rver keripjäse r , troll er ivä tskor, 
lemonader, vågo r, pum por , gyro 
skop, cent rifug, bra nda lor mappa
rat, lödnin g, gjutn ing , impregne
ri ng, gla sbehondling, fotog rafe
ring, rac:lio m. m. 129 ill ustr. 152 
sid . 5,e omor b. upp i. Tryckt 1947. 

Pr is 2: 75 
Kemiska !rollkonst er Nr BB 222 

och många andra tidsf ördr iv av 
lwa n Bol in. 225 intressanta läro
r;ka och roa nde experiment. 162 
sido r. 45 bilder. Inbunden. 3,e 
omarbetade upp i. Tryckt 1946. 

Pri s 3: 75 
Pojkarnas teknikbok Nr BD 118. 

En mod ern bok av ny ty p för allo 
po jkar som är intresserade av 
fl yg plan, bilor, båtm, mod c,:1-
fly gp lon m. m. Rik t illu stre rad . 

· Pr is 1: 50 

Paikarnos modell .bok Nr BB 455 
av Odd Rönningen . En samlin g 
besk rivni nga r på intr essanta ex
perime nt, ro liga leksaker oc h nyt
tiga gre jar som varje skolp o jke 
själ v kon göra; bl. o. tro lleri
appar ate r och 1ro l lknuta r, skruv
stycke, a lika säl lskapsspe l, en 
spe lautoma t, li l lepu ttåg , pr opel
lerbi l, motorbå ta r, race rkälke, 
xyl ofo n, pan togro f, vatten turb in, 
mode ll flygplan, 3 olika el- moto
rer , te legraf, stjärnkikare, skiop
t !ko n, ångmaskin m. m. 95 sido r 
oc h över 100 bi lder. Inb unden i 
~.orta ngi9ond. Pris 3 : 75 

Pojkar och mekan ik Nr BD 156 
i nnehåll er te ckni ngar och anvis
ning ar på nyttiga och roli ga ar
t ik la r som vor ie händig po jke 
sjc lv ka n göra , b l. o. : cy ke lbi l, 
londsvägsseglore, elektrisk lyf t
kran, vattenturbi n, kikare, f iöd er 
motar , tr yckpress, hektooraf , pan
tog rqf, telefo nan lä ggning m. m. 
100 sid. och 100 b ild . Tryc kt 1948. 

Pris 3: 75 
Den unge experimentatorn Nr 

BE 70 av R. Fischer. Ett hund ra tal 
fysika lis ka expe riment oc h be
skrivni nga r på enkla app arat er 
hä rfö r, som va r oc h en själv kan 
goro . Någ ra exe mpel , Deci mal 
våg, br evvåg, pum pa r, tre alika 
fu kt ighetsmötore, ko mpass, appa 
rat er för experi ment med infl uens
moskin , galva niskt e lement, gol· 
vanoskop , ringklocka, tel egraf
apparat, indu ktion sapporat, peri
skop, camero obscuro, m. m. 96 
slora sidor 23X 30 cm, varav ca 
50 pl anscher med enkla schema· 
tisko ski sser p6 allo apparater . 

Pris enda st 1: 65 
7 
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Vi 'bygg er en modell järn väg 
Nr BB 456 en handle dning av 
Sven ling ö som utförligt beskri
ver allt som en mj-byggore be
höver veto: bon bygg e, kont roll 
bord, aut. växlar och signa lsy
stem, lok- och vagnbygg e, kraft
överföring m. m. 92 sido r och 
hundrqta \et illustration er och b il 
der frön fä rdiga anläggningar. 
Ny revid era d uppi. Tryckt 1950. 

Pris 3: 75 

Mo dell jä rnväge n, del 1, Nr BB 
518. En uttömm ande handbok av 
C .-E. Nordstrand. 2:a uppi. 

Pris 5: 15 
Mo del lj ärn väge n, de l 2, Nr BB 

519. 
Pris 5: 15 

f ickr acern Nr BB 431, av G . 
Lönnquist, som i boke n redogör 
in i den minsta detalj för hur man 
bäst skall konstruera oc h bygga 
en motord r iven fickracerbi I och 
bona, samt om körtek nik och 
tr imning. 60 b1\der. 80 sidor . 

Pris 1: 75 

Hobbyboken 1950 Nr BD 162, 
modellb yg garnas inter natione ll a 
llrsbok om mode l lflyg , mode ll
b6tar, model\ .jö rnvögor och mo
dcl\rac erb i lar. A rtiklar, ri tningar 
och orbetsbesk rivninga r pil 160 
sido r , med 100-tals bilder. 

Pris höft. 3: 75, inb. 5: 50 
Modellbllt en Nr BB 313, hur 

den bygg es och trimmas. Av ing. 
Jcc . M . \versen . Pris 2 : -

Att laborera hemma Nr BB 444, 
Del I. En handledning av lwo n 
Bo lin och B. Gustawer som be
skriver 150 kemiska exp eriment 
som man s/"ölv kan göra med 
enkla mede, somt hur man in-
reder ett hemlaborator ium. 
lllust r . 80 sid. Pris 3: 75 

Att labor era hemma Nr BB 520. 
Del 2. 114 försök organisk och 
fysiologisk kemi. 

Pris 3: 75 

Hjälp d ig själv N r BB 63. Prak
tiska röd och recept för utgiftsbe 
sparande hantverk i hemmet av 
I<. Key. Ur innehlllle t : Mlll nin g , 
b.stsning, tapetse ring . Att sköra 
glas och sätta i ruto r, lödni ng, 
cementbr uk til l beto ngg jutning , 
eldfast lera , murbluk m. m. 5:e 
uppi. Med i l lustr . 124 sid. Tryckt 
1'7~9. 

Pris 2: 75 

Diverse handböcker 

Min hobby Nr BB 487. Ett 25-
tol o li ka hobbies beskrivas, sil 
som: samli ng av frimärk en, mynt, 
autografer, dju r och växter m. m., 
teckning, mlllning, amatärkera 
noik, fotog rafering, akvarie r , ra
dio, cykelbi lar, bygge av flyg
pla n, bötar oc h järnvägar i mo
dell m. m. 256 rikt il lustrerade 
dubbelspaltiga sido r. Tryckt 1948. 
Inbunden. Pris 6: 50 

Nytta och nöje på frit id Nr BD 
130, en hobb yha ndbok av Knut 
St&nrin g som löser fritidens pro
b lem. Behandlar, Teckning . Mlll
ning i o lja, temp era, akvarell o. 
pc,stel l. Etsning. Träsnitt. Mod el
lering. Modellbygge . Färgfoto· 
graferi ng. Smalfi lmning . Solur. 
Släktforsk ning, samlingar m. m. 
2~0 sidor. Tryd t 1944. 

Pris 3 : 50 
Praktiska fritidsnöj en och hob

b ies Nr BD 92, av Kersti n Key . 
Nllgot ur inneh. : Hur jag sjä lv 
byggd e min stuga , d rivn ing av 
metal l o . ciselering, etsning, hur 
man gör b lyi nfattade fönste r och 
lyktor, in tarsia, lino leumtryck, 
börnste nsar bete n, hur man stop
par och klär om sina möble r, 
gju tnin g i g ips, nätknytning, \jus
st<ipning , hur man halvsular sina 
skor sjä lv, hur mon gör mar
scha l ler, vaxfock\o r, ju\gransbloss 
rr.. m. "268 sid . Tryckt 1944. Med 
152 illus tra ti one r, och ritninga r. 
Pris höft. 12:.50, inb. 16: 50 

Konsthantverk i hemmet Nr B8 
287. En instruktiv och läro ri k 
hondbok av Lis0 Joha nsson. N ll 
go t ur innehll l let, Hur man lac
ks-ror och mil I ar brick or. Side n
må Ini ng hll l lba r i koka nde vatten. 
Gy ll enlöde r. Läde rp lastik. Skinn
förg ning. Handtryck. Batik. Män
sterlär gni ng. Broka dmll lning. Per
game ntskärmar. Craq uele ring e l
le r spric kb i ldni ng. Min ia tyrm ll l
ning. Si lhuetter under gla s. Pors
linsmll ln ing. Recept m. m. 144 sid . 
lllu str . 3 ,e uppi. Tryck t 1947. 

Pris 3: 50 
Gör det själv Nr 8D 157, tip s 

för händ igt fo lk av D. Stenberg. 
l nnehö ll er inte mindre än '229 
i l lustr . beskrivn inga r pö nytt a
och pr ydnadsfö remlll för hemmet 
som mon lött gör sjä lv. Om fat
tar bild a man liga och kvi nnl iga 
ar betsuppgif ter i sö mnad , mll
\eri, papp- och träs lö jd, snickeri 
m. m. Tryckt 1945. Pris 2: 50 

Skolagning Nr BA 171. Hand 
cok i skolagn ing av G unna r Björ k. 
11\ustrerad . Tryc kt 1943. 

Pris 1: 50 

Konsthantv erk Nr BB 429, av 
Ake H. Huldt ör en mycket in
nehllllsrik bok varur ma n kan 
läro sig fö rfarings sötten vid; in
ta, sia konst, tröskulpt ur , grafis k 
konst, tygt ryck , batik , g \asmll l
ning, kera mik, meta l lkonst, si lver
smide, konstsmide, gipsgjutning, 
konstgjutning. 190 sid. 123 bilde r. 
Trvck t 1944. 
Pris höft. 12: 50, inb. 18: -

Porsli nsmå ln ing Nr 8D 177. En 
hand ledni ng av C. Runeborg som 
behandlar allt man behöver ve 
ta för de nna konstutövning. Rikt 
i l lustrerad föruto m 14 färgp lan
scher. Tryckt 1950. Pris 7: -

Handbo k i kor gfl ätnin g Nr BD 
134. Praktisk vägledning utarbe
tad pil uppdrag av Svenska Hem
slö jd sför en ingarnas Rilisförb . av 
E Bor glund och T. Hyll en. Be
skriver utförlig t till vägagllngssöt 
tel vid flätning med vidjor, spön, 
rotte r, halm m.-m. I bok en finn es 
prov pil både prak t iska och 
konstnärliga modelle r . 142 sidor. 
167 bilder. Tryckt 1947. Inbund en. 

Pris 6: 50 
Skyltn ing Nr 8B 352. Hundra 

id ee r för skyltning av Erik Ryd
mon. 11\ustr . 98 sid . Tryckt 1941. 

Pris 1: 85 
Fläc kar Nr BA 176, av fru 

Märta . 201 sätt all ta ur fl äckar 
m. m. Pris 1: 50 

900 råd och rön N r BA 164, 
för hemmet s/lsom, blam stervllrd, 
matlagn ing, sjukvllrd, lläckbort
togn ing, utrotning av skadedjur, 
sömnad, hemvll rd, kro P,psvård , 
klödvllrd m. m. 96 sido r. Tryck t 
1943. Pris 1 : 50 

Mitt knep Nr BB 406, omfatt ar 
744 go da röd. Uppf inningsrika 
mönnisko r i hela Sverige har i 
iosöndarspo \ten >Mitt knep> i 
Dage ns Nyhete r lärt ut fina knep 
för ett hems a l la göro mål m. m. 
som hä r samlats t i ll en värd eful l 
bok. 208 sido r . Tryckt 1945. 

· Pris 2 : 50 
Med motor på sjön N r BB 454 

av R. E. Os tl und, handledni ng fö r 
motorbll tsäga re. I nnehll Il : Bötty 
per, båtbygge, mll lning , under hå ll 
och vll rd , motorn , br andskydd, 
sjöko rtet, navig ation en, pejl inga r, 
båtkunskap, signal er, bll tman öv
rer ing. 146 sid. 60 fig. och p la n
scher. Tryck t 1946. . 

Pris höft. 5: 25, inb. 7 : 50 
Hur jag sköter min cyke l N r 

BB 354. En handbok utgiven i 
samarbete med Cykelf römja ndet 
av gener a\sekr. Sven Wi ntzer och 
kapt. E. Lamm. Pris 2: -

Värm eledn ingar Nr 8B 279. 
Handlednin g vid skötsel av vä r
n,e,\ednin gar av ,alla sla g. Utgi
von av Svenska Värm e- och Sani
tetstekn iska föreninge n. 80 sidor. 
20 lig .. \nb. i k\otb. Tryck t 1933. 

Pris 3 : -
Valet av levnadsb ana Nr BB 

396. Anvisningar och röd av G . 
H Kökeritz. Behandla r ca 400 
b~fottn~ngar och yrken. Utbi\d
n,ng , loner m. m. 238 sid. Tryck t 
1941. Pris 4 : 50 

CLAS O H L SON & C : o A .. B., I N S J 0-N 

Tusenkonstnären Nr BB 38. l::n 
bok fö r händ iga persone r , samlad 
och bear beta d av ~obe rt Nicke l
sen. Med 122 i l lustr . Ur inneh.: 
Mut ni ng, betsning, bronse ring, 
\cc.lning, förkopp ring, försi lvring, 
glasorbeten, elektri ska anlägg
ningar, bindnin g av böcker . Saker 
~om mon själ v kan förfärdiga : 
Trapets, enmedig kölke, språng 
bröde , vindflöjla r , drakar och 
c ndra luft fa rtyg, häjdmöta re, kok
låda, schäslong, en lös- o. skriv 
pulpet, notstöl l, bokhyl la , fuk
tighetsmötare , en automati sk vatl
ningsapparat, en solväcka re, en 
elektr isk vöckark lacka, en prak
t ;sk pump, en regnalarmapporat, 
en solvisare. Nytt iga vin kar och 
recept: splitsn ing av tllg, köld 
b landningar, hektograf och hek
togrofblöck, lacker ing av cyk lar, 
ir,pregner in g av tältduk, förg 
n:ng av g lödlampo r m. m. 174 
sido r. 8 ,e upp lagan . Tryckt 1949. 

Pris 2: 75 
På strövtåg genom rymden N r 

BD 123, ov Kar in Schult z. För de 
unga lämP,lig , lö ttfattl ig t skri ven 
och rikt ,l\ustr. bok om vä rl ds
ry mde n. 77 sidor i sto rt for mat 
med 47 bilde r . Inb unde n. 

Pris 2: 50 
Amatörastronomen Nr 6B 285. 

Handlednin g i ob servation skonst, 
ov Ni ls Tomm och Ake Wal len
adst. \lluslr. 127 sid. Tryc kt 1942. 

Pris 3:-

Perp etuum mob i le, Nr BB 425, 
en mycke t intressant , läro rik och 
roa nde bok. Den hand lar såsom 
dess titel anger, om perpe tuum 
mobi le! - evighetsmaskinen, nö
go t som alla tider varit färemlll 
för människo rs gr ubbel. Här be
skrives ett flerta l maskiner var
jämte förklari ng lämnas varför 
ingen av dem motsvarar sin upp
hovsmans förvä nta n. Boken är 
skriven av Max Grenan der, om
fa ttar ett hundra ta l sido r och ör 
illustre rad med ta lri ka bi lder. 

Pris höft. 3: 75, inb. 5: 50 

Fiolbyggnads konst Nr B8 272. 
Prc:.ktisk och teoretisk väg ledning 
av J. A . Carlö . Ur innehlll let , 
Virk esva l. .Ma ll. Utfärl. om varje 
dels tillverkning . Hoplim ninge n. 
Betsning och lacke r ing. Lackets 
bc,tydels'e. En god fio ls ege nska
per. Figurer i texte n somt som 
bilaga en r itning i full skola t i ll 
e!I fiol. 3,e uppi. Tryckt 1943. 

Pris 4: 50 
Mannen s bak Nr 8D 120, är 

en hemmets uppslagsbok i vilke n 
man för lära sig göra a l lti ng 
själv. Nllgo l ur innehålle t , inred
ning och utru stning i bostade n, 
hur man själv slöjdar, snickrar 
och reparera r därhemma, 100 
lrå dgllrdsfrllgar fö r sitt svar, 
sjukvllrd, juridik till husbehov, 
hur man ordn ar till fest , smal
lilmning, samlingar och hobbies 
m. m. Med 425 bi lde r i svart och 
få rg . 558 sidor. Bokens storl ok 
20X25 cm. Inbunden i ha\vfrans kt 
ber.cl. En sti l ig pre sentbok. 

Pris 30: -

Receptha ndba ken Nr BD lAO 
med 2.527 kemiska recep t av 
Pierre Gauguin, beskriver snart 
sag t alla kemiska produkter som 
kon lr a mstä!los utan komplice
rade appa rater. I nneh. : Närings
mede l, dr yckesvaro r, kosmetiska 
mede l , blä ck och tusch, fotogra 
fiskt, rengö ring smede l, p\ast eli n 
och modellvax. Köldblandningar, 
braständare, impregnering s- och 
eldsläckningsmedel, färg er och 
lack, kitt, kliste r och lim, läder
och tröbehandling, metall behand
ling oc h metal lbeläggning, spe
gelbe löggn ing, smör jmede l, be
kämpning av skaded jur samt en 
kemisk tek nisk handledning. 315 
stora sido r i for mat 19X26 cm. 
Tryck t 1947. 
Pris höft. 16: - , inb. 20: 75 

I kemist ens ve rkstad Nr BD 62, 
av lwa n Boli n. Ur inne h. : Frön 
gu!dmakarkons t t i ll kemisk ve ten
skap. Det leva nde livets kemi. 
Kemisten i konkur rens med not u
ren. Växten som kemist. Konst
g jord kautschuk, bake lit oc h an
dra konstmossar. Levande och 
död materia . Med 82 b il der. 190 
sirlor. Tryckt 1942. Pris 6: 50 

Slag rutor Nr BB 284, och rut
gängeri förr och nu, av A. G. 
Hägbom . I llu str. Tryckt 1928. 102 
sidor. Pris 1 : -

Vi bi nda bö cker Nr BB 385 av 
Sigurd Möller. En bok för ama
törer alt med billigas t möjliga 
verkt ygsuppsättni ng kunna ll stod
komma starka , prydliga a . höl l-
bara bond pil enklast möjliga 
sätt. 25 illustratio ner. Tryckt 1944. 

Pris 2: 75 

Amatörb okbi nder i Nr 8B 201, 
av Kerstin Key. 4,e tillökade 

· upp i. 59 fig. 128 sid. Tryckt 1948. 
Pris 3 : 50 

Bokb indaren Nr BB 202. Kor t
fattad handbok fö r nybörjare av 
Axe l H. Sjöber g . Med 47 ill ustr . 
2,a ti l lökade uppi. Tryckt 1936. 
62 sido r. 

Pris 1: 50 

C LAS O H L SON & C : o A . - B., IN SJ O N 

Fotografering 

Amatö rfotografen Nr BB 197, 
en oöverträffad fotog rafihandbok 
av K. 0. Sjöström. Ur innehållet , 
Hur uppstllr den fotografiska 
bild en, kamerans alika delar, val 
av kamera , negativ materiale ts 
egens kaper, framka llning, kopie
ring, förstorin g, recept, skörpe
djupstabeller m. m. 211 fig. 285 
sidor . 9,e omarb . uppi. Tryckt 
1951. 
Pris höft. 4: 75, inb. 6: 75 

Hemmafoto gr afer ing Nr BD 178 
av Rolf Mortensen. Enkelt oc h 
lättfa ttligt fllr man hä r veta allt 
som är vö rt att vela om inom
husfotografering - porträtt, barn 
och stilleben. 148 sid. i l lustrerad . 
A ndra uppi. 1950. Inbunden. 

Pris 8: 50 
På kameraja kt Nr BA 116. En 

pr aktis k handl ed ning för varje 
ama törfo tograf, som vill fil stö r
st,:; möjliga glädje och nytta av 
!in hob by. 4,e tillök ade uppi. 
Tryckt 1946. Rikt illust rerad. 

Pris 0 : 80 
Fotospart N r BB 198. Kortfatt ad 

lärobok i rulllilmsfotografe ring 
och rö d vid kameraköp av K. 0 . 
51öström. 250 il lustr . 64 sid or . 
Tryckt 1936. Pris 0: 60 

A matör fot og raf ens A B C Nr 
88 199. En li ten bok fö r nybörja
ren inom fotografi konsten ov He l
mer Bäckström . 3,e uppi. Me d 
25 f ig urer . Tryckt 1939. 64 sid or . 

Pris 1: -

Sportstuga n Nr 88 395, sam 
amatörbygge. En detaljerad a r
betsbe skrivning fr ån gru nd ti ll 
tak av Ernst 'Nång sted t. Over 
60 \öttfott liga och beskrivand e 
illustrationer. 146 sido r . Tryck t 
1939. Inbunden. Pris 4: 75 

Bygg sport stugan själv N r 6B 
~9, praktisk handledning i stu
grms plane ring, bygg nad och in
red ning . Med 27 ill ustr. 135 sid. 
Tryckt 1936. Pris 2 : 75 
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-

Handböcker i träslöjd och byggnadssnickeri 

~nicker ibok en Nr BE 47, hop
snickrad av .. foc~_mön för hobby
folk . Populor lorob ok , praktisk 
uppslog _sbok, rolig lösning för allo 
frr_!rdssnrcko_re, slö.\donde pojkar, 
mob elomotorer, vil oögare, sport
stugebyg gore och a llo andra en
tusia ster oc h vänner av s6g, hy
vel och hammare. 140 stora sid. 
~X21 cm, mer ön 300 instruktiva 
bilder. 25 helsidor ritningar till 
t revli ga slöjdorbet en moderna 
möbl <:r, praktiska byggnadskon
struktro ner m. m. 10 fackmän p6 
snicker i och slö jd ha skrivi t Snic
kerib oken under överinse ende av 
slä.jdin spektör Gunnar Nilsson. 
Tryckt 1944. Inbunden . 

Pris 5:-
Handbok i sn,ckeri Nr BB 44 

för amatörer av John Svensson. 
5,e tillökade upp i. Behandlar 
mater ial, arbetsm etoder pole rin g 
och lackering samt ge; uppslag 
till d iverse möbler, grindar m. m. 
Tryckt 1943. 152 sidor. 135 i llu str. 

Pris 2: 50 
Snickeri Nr 88 53. l är obok i 

ar_betskunskap i anslutning til l 
snickeri för fort söttningsskolo r o. 
andra ungdo msskol or samt för 
slölvstu diu m av Eri k Nisses-Gag
ntlr . Innehöll , Medel att öka 
virkets varaktigh et, virkets to rk
nin g och impreg nering. Skogs
ovverk~ ing. och flottning. Bygg
nad ssnrckerr, Grund, vägga r och 
stommen, kläds el, dö rra r o. fön
s1er, tok stolo r, golv , trappor 
~c,ph~gQning a r. Mö bel snickeri ; 
tr_llsk~rnrng o . fogning , grad ning, 
z_rnknrng, .t~ppning, slit sning, ge
r!nQ, fanering , putsning , möbel
ntnIngar . Ytbehandlin g : Ferniss
nrng , betsning, bo ning , pol ering 
mö lninri. 112 sid. 8,e upp i. Tryckt 
1950. 62 fig ure r. 

Pr is 2: 25 
Cement och betona Nr BD 113 

av civiling. Tage Bild e. Ur inne'. 
höl let, Historik. Sammansättning 
Arm ering. H6I Ifasthe tsprov. Be: 
tong i:ns til!r edning , be ar betn ing, 
centrrfug errng. Hordning . Form
byggnad. Unde rvatten s- och vin
ter gjut~ing. Gjut-, pump- , sprut
och klrnkerbetong. Ete rn it. sipo
rex , santori n, tretong . strängbe· 
tong m. m. 50 fig . 52 helsides
plan scher. 264 sid . Tryck t 1940. 
Inbun de n i klotbond . 

Pris 10:50 
Hudda bygghandbak Nr BB 

511, för egnah emsbygg are. Be
handla r, tomtköp, olika husty 
per, statliga lön, kostnadsbe
räkning m. m. 14 olika planrit
ningar till bo stadshus varav 7 
Bostodsstyrelsens typ er somt 12 
ritningar till moderna sportstu
gor . Pr is 3: -

10 

Husbyggnad Nr BD 169 ett 
inneh6IIsrikt och modernt 'upp 
sl<?gsv_erk fö r alla slags yrkes
man inom byggnod sfocket . Be
h_andlar, bygg~odsteknik , mate
rra le_r,_ pl9nerrng, kalkyler ing , 
odmrnr strotron m. m. Verke t är 
bundet i tv6 kra ftig a klotbond 
om sammanlagt 1.700 sido r och 
1.600 i llu strationer. Tryckt 1946. 

Pris 85: -

Handbok i bygge Nr 88 48 
av T. Korlström. Praktisk hand'. 
ledn ing för spartstuge- och villo
~yg gare, entreprenörer m. Il. Ur 
r~ne~. , Va l av tomtpla ts. Formu
!o r trll kontrakt. Köpebrev. Lag
rort . Grundarbet en. Spröng ning s
orb_ete. Borr stålshördning . Drä
nering o_ch avlopp . Betonggjut
nrng . Troorb ete. Tokkonstruktio
ner. T9k~öckninq. Vin~eltroppor 
m~d rrtnrng . Kokets inredning. 
Varme och sanitet. Murningsar
bPten, Arbetsbeskrivning. För
vond lrngstob elle r, kvm till kubik
fot, meter till fot. Entreprenad
kontrakt. Kostnodslörs log m. m. 
Om statsI6n, Bornrikel 6n. Eg na
hems lö n. Ter tiörI6n , sm6bruko re
I6n . Boken ä r i llu strerad med ett 
40-tol teckningar jämte 12 minia
ty rritnin ga r till moderna villo r o . 
sportstugor. 11 ,e utökade uppi 
152 sid or. Tryckt 1949. · 

Pris 3: 50 

Vinke ltrappor Nr BA 8. En för
k!ori~g över tillvögog 6 ngssöttet 
vid trl lverk nrng av vinkellroppor, 
av N . A . Persson. Med ritn ingar. 

Pris 1: 50 

Huggn ing av tokslolar BA 6 
Förklaring öve r ett enke lt för~ 
for ingssött med enklare tokstolor 
ov b_yggmöst. N. A . Persson . Med 
27 f1g. oc h tabe l ler . 24 sidor. 
Tryckt 1937. 

Pris 1: 50 

Ritning Nr RB 28, till friböran
d_e trötokstolor i tre ol ika spä nn
vidder 8, 9 och 10 m. Ritning 
byggnod sbeskrivning och d imen'. 
sioneringstobeller av ingen jör N .' 
Henning . 

Pris 1: 50 

Byggnadslag Nr BB 485 och 
byggnodssta _dga av 1 jon . 1948 
med sakreg1ster . 168 sid. 

Pris 3:30 

!räsvar vning Nr BE 65. En ut
morkt handledning av B. A rvid s
son ~ch_ E. Johansson. /nneh6/I , 
Beskrrv_n1ng ov svarven och er
forderl1go t i llb ehör. Ol ika stöl 
c~h patroner . Ovningar i svorv
n1rng. Hur man svarvar fo t, djupa 
s,.6Iar, . kk,t, ovala former och 
sprralvr,dnrngar. 26 helsidesplan
scher med ett 5J-tol saker ott 
svar va ; askar , äggkoppar, sk6Iar, 
bords- och go lvlampor m. m. 
s_omt en avdelning om ytbeho nd
lrng. 

Pris 4: 80 
Lilla . svarva:eb oken Nr BA 7. 

ft:~v1sni_ng9r for menige man att 
s1alv lorlardigo den enkla svarv
stolen jä mte behövliga patroner 
o~h verktyg, samt dör6 svarva , 
sl•po och po lera arbete n av t rä 
h_9rn. och ben, ävensom ott för '. 
ford1ga . slöngkammar och skruv
b,rltar till snedverktyg, cIv J . M . 
Bong. 9,e upplogon . Tryckt 1942. 

Pr is 0: 90 
. ~öb/er t::'r BE 46. Katalog över 

rrtn\ngar for hantverk och slö jd . 
Utg1v~n av Sv. Slöjdföreningen . 
Med 1llustr . och ritning ar pö mo
derna möbler . Tryc kt 1941. 

Pris 3: 35 
Slöjd skisser Nr 88 446 för 

lantbruka re. Ett 20-ta l ytte rst 
e~klo m!ln praktiska slö jdorb eten 
fromst for lontg6 rd en. M6 ngo bra 
tips . 42 bild sidor . Tryck t 1945. 

Pris 1: 50 
Slöjda • själv Nr 88 125. Ett 

trevligt hofte i flerförgstryck med 
ett 40-tol ritning ar och förs log 
1111 enkla saker ov plywood som 
vem som helst kan snickra. 

Pris 0: 45 
leksokss/öjd Nr BE 54 av 

Gl!nnor Ander . Trevliga fö ri lag i 
flerfä rgstr yck t i ll elt 70-ta / olik a 
I<:ksaker i trö, att m6Ios i gla da 
forger . 

Pris 2: 25 
Hantv1::rk i hemmet Nr BB 309, 

av Kerst1_n Key. N 6go t ur inneh . , 
Hemmag1ord hyvel bönk, I6dmö b
ler , hur mon _betsar t rä , hur man 
b"._nor en mobe/yto, hur björ k
mob ler kunna antikb ehondlos hur 
':'On ren overa_; ek möbler, hur ~ an 
f1npo(eror '!'o b ler , s. k . • fran sk 
pol errng , mob ler med träinlägg 
nin gar /intar sia ), hur man reno
ver '?r s~innmöble r, hur mon logar 
r9tting s1tsar, hur mon flätor sto l
sItsor av snodder efle r snören 
hur man logar linoleu mmattor' 
hur mon lägge r ett parkettgolv' 
hur man_ bon ar go lv av gran och 
furu , vin te rbo na r stuga n s'ö/v 
med trä fib erplattor sam! hundra -
1?is andra r6d. Med 69 illustro
t,oner oc h teckningar. 162 sidor 
Tryckt 1940. . · 

Pris 5: -

CLAS O HLSON & C : o A.- 8., INSJO -N 

Målning och ytbehandling 

Handbok i målning Nr BB 392, 
av A . Söderberg. Ur inneh6IIet , 
Allmänna r6d vid mölning. Möl
ningsorbetet utom- och ino mhus 
i en nyup pfö rd trävilla. Tapet
uppsättningen. M6Ining srepara
ti oner. Dekorotion smölning. Text
ning och m6Ining av skyltar. Möl
ning pö tyg. Möb elmö lning . Bil · 
lack ering. Plastisk färg m. m. 144 
sid 50 bild . 7 ,e uppi. Tryckt 1951. 

Pri s 2:-
Möbe lm61ning Nr 88 67. En 

kortfa ttad handbok för a matö rer . 
Ur inneh 6 IIet, om verktyg och 
moteriolier, til lb londning av fär
ger , betsning , ek-, va lnöt- , björ k
och mahogn y6dri ng , lackerin g 
m. m. I llu strerod med bilder i 
te :<len somt 5 st. planscher i fler
fcrgstryck. 8,e uppi. Tryckt 1949. 

Pri s 1: 85 

Språk 
Svensk-Engel sk parlör Nr BB 75. 

Fritzes par lörlexikon lämnar bös
to handledning för enva r som vi ll 
lä ra sig tala begri pli g t p6 fröm 
rno nde spr6k, bibringar snabbt 
och praktisk t verkl ig spr6k förd ig 
het genom att löto lexikonets och 
parl örens förde la r samverka med 
varandra. Format ax 11 cm. 847 
tvåspaltiga sid . 12,e upplagan. 
Tryckt 1937. Inbunden i klotband. 

Pris 6:-
-svensk-Tysk parlör Nr 88 151. 

Lika föregöe nde . 533 2-spoltiga 
sidor. Tryckt 1936. 11 ,e upplagan . 
Inbunde n. Pri s 6:-

Mäst erskapssyste,net . En metod 
att p6 kort t id läro sig talo, 
skriva och läsa utländs ka spr6k. 
Med uttol sbeteckningar och bif o
goä köpmansterminologi. Utarbe
tad av dr Alfred Svensson. lnb . 

Engelska spr6ket Nr 88 158. 
17,e uppi. Tryckt 1944. 356 sidor . 

Pris 5:
Ryska språket Nr BB 161. 3 ,e 

uppi. Tryckt 1920. 325 sidor . 
Pris 4: -

Svensken i England Nr BA 29. 
l är er lött och snabbt uta n lä
ra re, för dag ligt br uk behöv liga 
ord och fraser. Uttale t är noga 
angi vet. Pr is 1: 25 

Svensken i Tyskland Nr BA 30, 
Pri s 1 : 25 

Svensken i Ryssland Nr BA 170, 
Pr is 1: 50 

Svensken i Frankrike Nr BA 
172, som före g6ende. 

Pr is 1: 25 
Svensken Spanien Nr BA 173, 

Pris 1: 50 
Svensken Italien Nr BA 174. 

Pr is 1: 25 

Handbok i målning Nr 88 62, 
av P. J. Larsson. 10,e uppi. 136 
sio rikt illust r . Praktisk och lött 
fot1Iig hjälpreda för den som 
själ v önskar utföra sin m6Ining 
el ler rep. efter nya metoder . Full
stöndigo anvisningar i m6Ining 
med oljefärg, .lim lörg, slamfärg , 
rödförg . Tapetseri ng. Tokspön
ning . Mormorering . Adring. Plas
tisk färg . Kroke/ering . Skyl tmöl
ning . Billockering . B6tm6I ning . 
Sportstugem6Ining . Mö be lm6I
ning . Boning . Betsning. rol ering . 
Fernissning. l osering . la cke ring . 
Recept p6 förgsommansöttningar. 
Kostnad sber äkni ng . Spackelfärg . 
Förg6tg öng. Om pen sla r. Förg
hormoni. Arbetsbesk r ivnin g m. m. 

Pris 2: 50 
Ytbehandling Nr 88 61. Hand 

bok i modern ytb ehandling för 
amatörer och nybörjare av G. 
Friberg . läroboken för olle ama 
töre r som önska läro sig de mo
de rna metoderna fö r ytbeha nd
li ng med cellulosopreporoter. I 
d enna bok avhand los p6 ett lött
fott ligt och instruktivt sött hur 
mon steg för steg g6r tillvä ga 
för ott f6 fram yto r med en djup 
spegelblank glans . Boken är fö r
sedd med ett tjugotal i.llustr. och 
sct1emati ska bilder . 5 ,e utökade 
uppi. Tryckr 1951. Pris 1: 85 

lär Er engelska själv Nr BB 400, 
av Harry Moiander. Denna nya 
bok, som n6tt en rekord artad 
spr idning, lär Er engelska lött 
och lekande. Mer ön 2.200 för e
m6 I öro avbild ade och hänvisa 
genom siffror t il l texten . Uttals
beteckningen ä r prakti sk och lött· 
fattlig, fö rk laringarna utförliga . 
Boke n avslutas med ett engelskt
svenskt och ett svenskt-engelskt 
ordregister, va rtde ra om över 
4.000 ord . 4 ,e uppi. 43:e tusen
del . 312 sid . Tryckt 1949. 5: 75 

Tala engelska naturligt Nr BB 
465, av Sverker Broström. En lite n 
f ickbo k, som allo studera nde och 
även de som tror sig kunna 
engelska böro ta de l ov . Den 
behandlar tal spr6kets kor okteris
li sko ord · och uttr yck sval som 
skiljer sig fr6n motsv. svenska . 
52 sido r. 3 ,e uppi Pris 1: 50 

Snabbkurs i franska Nr 88 149, 
för det rent praktiska liv ets be
hov, av Gu stav H. Kökeritz . 48 
sidor . Tryckt 1932. Pris 1: 50 

Snabbkurs i tyska Nr BA 27, 
fö r det rent praktiska livets 
behov, ov Gustav H. Köke ritz . 

Pris 1 :-
CLAS OHLSON & C : o A.-B. , INSJON 

Målarhandbok Nr BD 141. Prok
t1~k handbok ov Sigurd Möll er . 
Mod ern och lättfattlig beskriv
n;ng p6 allo slog av mölnings
orbete n utom- och inomhus, ta· 
pet ser ing , behandling av golv, 
möbelmölning, ytbehandling, in · 
tarsia , förgyllning, försilv r ing och 
bronsering m. m. och en omfat 
tande receptsamling. Rikt illustr . 
212 sid . Tryckt 1947. 

Pris 8:

Träåd ring. 
Tröådr ingsverk Nr BE 32. Om 

fot!ande 15 färgplansche r i storl. 
35X 45 cm med förkl ar ande text 
av Erik Kock . 

Pris för hela verk e t i port-
fö l j ... . ... . end a st 3: 50 

Trö6 dring Nr BE 33 en i ans lut 
ning !il/ tröödring sverket BE 32 
utarbetad handledn ing i utföran
det av de o lika 6dringorno samt 
fontasi6dr ing. Pris 1 : 50 

Marmormålning Nr BE 34. Mön
ster och beskriv ande text fö r 
mormorm6Ining , ov Eri k Kock. Ett 
prakti skt och löttfot1Iigt verk med 
text i undervi sande form och med 
S st. plan scher i fl erfärg stryck . 

Pri s endast 1 : 75 

Ordlista N r BB 150. Svensk
Engelsk och Engelsk-Svensk ord
li~to, ov Cha rle s P. Cur lew . 72 
sidor. Tryckt 1937 Pris 1: -

Svensk-Espera ntisk parlör Nr 
BA 181, över sättn ing av de pö 
reso r och i det dag liga liv et 
vanligaste föreko mma nde ord en 
och uttrycken. Pris 0 : 75 

Esperanto Nr BB 152. Prakti sk 
lärobok i esperant o, för kurser 
och självstudium. 3 ,e uppl aga n. 
Tryckt 1934. 160 sidor. 

Pris 2: -
Sven ska 

lär Er svenska sjä lv Nr BB 401. 
Svensk gramm ati k och st i llöro av 
Harry Maionder. Ett f ler tal av
snitt ur känd a svenska förf attar es 
verk tjäna att 6sködliggöro un
d ervisningen. :tiven lyriken och 
dess reg ler hor f6tt sin plats i 
den na inneh6IIsriko 256-sidigo 
lärobok. Illu str erad . 2 ,o uppi. 
Tryckt 1947. 

Pris h öft. 4: 50, inb. 5: 50 
• Ordbok Nr BB 339, med 15.000 

fr ämmande or d. Deras stavni ng, 
u!tol , böjni ng, hä rkomst och be
tyd else, sammanstäl lda av Ha rry 
Maiander. 2,a uppi. Tryck t 1945. 
Inbu nde n. Pr is 4: 50 

Svensk ordlista Nr BD 42. Hu
ru skall jag stava rött? Om kring 
22.000 ord med förklaringar och 
utto/sb eteck nin gor av A. Stefan 
Gustafsson. Tryckt 1949. 

Pris 0: 65 ' 
Främmande ord Nr 88 397. 

Ordli sta öve r v6 ro vanligaste 
främmand e ord . Med uttal och 
förklaringar . Omfatt a r co 8.000 
ord. Tryckt 1945. Pri s 1 : 55 

1l 



Brevställare och uppslagsböcker Matematik 
Mat ematiska uppgifter i real

e~amen Nr BB 489. Utförli ga lös
nrngor och svor på reolu ppg if
te rna 1944-1948 . Sammanlagt 80 
pr oble m. En bok som är till stort 
vä rd e för allo reol ob it ur ie nter . 

Uppslag sbok för skrivbordet Nr 
BB 437. Med ledning ov de nna 
bok kon envar ovfotto sina br ev 

. snc,bbt, korrek~ och rakt på sak. 
Brev som ge ett sympatisk t och 
vi:,dcrhäflig t intr yck, och som är o 
p~ykologiskt rätt for mulerade och 
därfä r göra avsedd verkan . In
nehåll, Regler för svenska språ 
ket. Regler för pr ivatbrev. Reg
ler fö r affär sbrev. Ansöknin gar. 
Juddisko fo rmulä r. 260 ex. på 
pr ,vo tbrev, affä rsbrev och juri 
di ska handl inga r. Ex. på fe lo k· 
t iga brev. 7.000 svårstovode ord. 
Tabell er. 70 kap . 304 sid. Tryckt 
1°51. Pr is 5:75 

M<;>derno brev Nr BB 433. Reg
ler for mode rn hondel skorrespon
dens med fo rmu lär till olika slogs 
affärsb rev , priv atb rev plotson
sökni ngor, bety g , rev~rser, full 
mok ter m. m. Boken ör kompl et
terad med svensk ord lista och 
uppta ga nde co 9.000 mer el ler 
mindre svårstovode ord somt i 
svenskan ingående utländska ord 
med förklaringar . 149 sid. Tryc kt 
1951. Pris 3: -

Stora brevställaren Nr BB 174. 
Innehå l l, Reg ler för brevskriv
ni ng. Ex. på 80 privatbrev, 50 
kärleksbrev, 70 aff ärsb rev och 40 
juridiska handl ingar . Förteckni ng 
pö 2.000 svår stovo de ord m. m. 
160 sid . Tryckt 1951. Pr is 3 : 75 

Brevställare Nr BB 173. Affärs· 
och __ P(ivot kor'.e,spondens, pl ots
o'.,s?kningor , t1onsto- och tjänst
gorr ngsbetyg, affärs - och rötts
hcnd_lin gor , post- och releg rofun
der rottelse r m. m. av Sven Lind e. 
11 .e upp lagan , genomsedd av 
hovrättsnot . A. Bergströ m. Tryckt 
l ,~6 135 sido r. 

Pr is höft. 2: - , inb. 3: - · 

Lill e Jätl en Nr BB 391. Den 
lilla upps lag sboke n m. det jätte · 
liko innehålle t. Redig erad ov dr 
K.·E. Näsmark. En uppslagsbok 
ov helt ny typ för skolungdom 
och envar vetgirig. Förutom al lo 
skolä mnen behan dlar den sport 
och idrott, järnv ägs·, post- och 
IE,legro fväse ndet, fö rsvor , f lyg
ning, skepp och sjö fa rt, uppfin 
ninga r, moto rfordon, astronomi, 
meteorolog i m. m. 49 ämne n be
hondl os. Over 2.000 bilder och 
färgp lan scher, över 3.000 regis
terord , 1.560 sido r . Inbu nden. 

Pris 18: -

12 

Uppslagsbo k Nr BD 132, kollad 
>_Ungdomens egen uppslag sbok> 
or specrel lt avsedd ott vo ro skol 
ungdom till värdefu ll hjäl p vid 
~tud,erno och hemarbetet. Den 
rnnehål ler co 900 tvåspaltiga si
dor i . sto rt format med 1.000-
tole t bil der och (öO 20.000 regis 
ter or d. Bokens format är 18X 
24X 5 cm. Tryck t 1940 och inbun· 
de n i ho lvfro nskt skinnbond . 

Pris 26:-
Upp slog sbok Nr BB 172. En 

uppslagsbok för skolor och me
nige mon, med materia l fär o r· 
betsuppgifte r i o lika ämnen ov 
G . A hlberg, E. Lindälv o. Nils 
Ol sson. 9,e upplag an. 136 sidor. 
Tryck t 1949. Inbunden . 

Pr is 2: 25 

NATURKUNSKAP 
Svenska fåglar Nr BB 428 ov 

Folke Rösiö, innehå ller 100 få'gel
beskriv ningor, i llu strerade med 
fotogra fier oc h 100 färgbilder, 
sc:imt kortfotlod saklig beskriv· 
n,ng av 245 i Sverige årsvisso 
orter. 504 sidor. 4 ,e kraftigt ut
ökade upp logon . 80 ,e tusendel. 
Tryck t 1949. 

Pris höft. 6: 50, i nb. 8: -
Fågelskydd Nr BB 440, rikt illu · 

strerod handl ed ning ov J A 
H_edin. En värdefull upp slags bok 
for natur- oc h fågel vän ner Ur 
inneh,ållet, Fåglarnas betyd~ lse. 
V?rfor fågelskydd behöv s. Rit· 
nrngor till olika hol kty per. Hol 
karn as skötsel. Vinter vård ov 
f~glor . Foderpl _otser. Ringmärk· 
nrng m. m. 96 srdor. Tryckt 1945. 

Pris 1: 50 
Strövtåg i skog och mark Nr 

B!I 379, ov Lorentz Bolin. En in· 
tressont orient ering avsedd att 
fösta uppmärksam heten på de 
'?kll ogelse r inom växt- o. d jur· 
lrve t ,_ som mo n själv kpn göra 
ute , natu ren . Omfa ttar bl. o . 
d1ur· och tågelstudier ov intr esse 
och fotograferin g i samba nd dä r
med, orien tering , natu rskydd m. m. 
I llustrerod. 104 sidor . T,ryckt 1947. 

Pri s 2:-
Lilla floran Nr BB 117 ov F. 

Sundsted t. En enke l handledning 
i växtbestö mning. Behandl ar co 
8~0 svenska växter. 64 sidor. 

Pris 1: 75 
Våra medicinalväxter Nr BD 32, 

ov Gustav Lind och Nils de Ver
dier . 48 hel sidesplanscher i fler· 
fä rgstr yck . 3 ,e uppi. Mon kon 
skoffo sig extra inkomst genom 
in saml ing ov med icinal väx ter. 
Tryc kt )940. Pris 2: 50 
I L L U S T R E R A D FL O R A 

Pris 2: 50 
Matematiska formler Nr BB 512 

för realsko lon . Pris 1 :'-
Läroböck er i matemat ik ov Al· 

got Winb er g . 
Nr BB 165, för första och ondro 

årsk lassen ov den 4-årigo real
skolan . 7,e upp i. 124 sid. Med 
loci I . Tryck t 1948. 

Pri s höft. 1: 75, inb. 2 : 35 
Nr BB 166, för t redje o. fjärde 

årskl assen ov de n 4-å ri go real 
skolon. 5,e upplagan . Med facil. 
Tryckt 1945 . 

Pris höft. 1: 95, in b. 2: 35 
Mate mat ik Nr BB 167. Hur skall 

·109 bli styv i motemot ik. Hond
~dn ing för skolun gdo m, studi e· 

crrkl or och enski lda ov Gösta 
Setter berg. Inneh åll, Ekvation 
med en obekan t, med två elle r 
fl era obekanta. Bokstovsrök ning. 
Kvadra trö tter. Ekva tioner ov o nd· 
ro och högre grod. Logar it mer. 
P,opor tiono lit et . Aritmeti ska se· 
rier. Sommonsott rönte. Amorte 
ri ng. 4 ,e uppi. Tryckt 1946. 

Pr is höft . 3: 25, inb. 4: 50 
Matematik för alla Nr BB 170. 

Frå n decim albrå k ti ll sommon· 
sot! rän ta och ekvot iansl ä ro fö r 
sjä lvstudi um ov Einar O sterholm. 
Fort och rätt lär Ni Er räkna 
med denna vägled ning. 3,e uppi. 
Tryckt 1944. Pri s h öft. 3: 50 

Diofantiska ekvat io ner Nr BD 
107. En framställ nin g om hur man 
lörnr popul ärmotemotisko pro
bl em och kuggfr ågo r . Till nytto 
oc h nöje för varje mote moti kin· 
tresserod, som förut ä r insatt i 
ekvo tions lörons gru nde r. Tryckt 
1945· Pris 1: 50 

Räknestickan Nr BA 32 och 
dess anvä ndning ov civil ingenjör 
Tore Porso nder. 8:e uppi. lllu str. 

Pris 1: 50 
Räknestic kans användni ng . Nr 

SA 31, av civiling. Gustav Gold 
kch l. 9 ,e uppi. Pris 1 : 25 

Räknestickan vid el. be räkn ing 
Nr BB 513 ov H. A. Lindg ren. 
En handledning vid ovoncero de 
beräkningar. Pris 3 : 25 

G envägar till snobbräk ning N r 
BB 443, ov J. Almqvis t. Hur mon 
g"nom knepigo metode r gör 
s_nab~'?. uträkningar. En oumbär
lrp h1olpredo vid de t pr akti ska 
roknearbetet. 72 sidor. 

Pris 3: 50 
Fritzes snobb räknare Nr BB 462 

E_n _praktisk tabellbok med mul: 
trplrkotronstobeller för a llo to l 
upp till lOOxl.000 somt reci· 
proko värdet, kvadra t oc h kub ik 
på allo to l upp till 1.000. 224 sid. 

Pris 2: 75 

Svenska växter Nr BB 494 ov 
Björn Ursing. Illu strerad flo ra 
som beskriver 1.370 or ter foner o· 
ga rner , vorov 820 växter öro tyd
ligt avbild ade i natur liga färg er. 
Enba rt genom de utmärkta bil 
derna ges möjl igh et ott läro 
~änno vå r':' vä xter. En ve rkl ig 
onskebok fc.r allo botani skt in
.resserode. 400 sid. Tryc ,t 1950. 
Klotbo nd. 

Alla mate matiska formler Nr 
BB 355, en popu lär motemotik · 

Pris 21: - hondbok . 4,e upp i. ' ris 4: 70 

CLAS OHL SON & C:o A . -B., INSJO -N 

Juridik, deklaration, ha·ndel och bokföring 

En prakt isk handbok Nr BB 460 
ov C. Fors. I denna allmänt om· 
tyck te hjälpreda om 336 sidor 
finr.er N i vod Ni behöver veto 
o m t. ex. arv, boutredning, för· 
myndorskop, äktenskops rätt , lå n, 
skulde brev , inteckning, stotsbi· 
dro g, arrende, jakt · och fiske
rät t, dikni ng , stängselsky ldighe
ter, försäkringar , stämning, kon
kurs, skade stånd , vögb estömmel· 
ser, ba rnbi drog , mode rskopspen· 
ning, semester, statsbid ra g till 
er;sk. väg, folkpension, o rvsskott , 
k'.'orlåtenskopssko tt m. rn. jämte 
över 150 formulä r och envis· 
ningor för olika skrivelse r. Boken 
bör e i sokno s i något hem. Tryckt 
1950. Pr is 5:25 

Handbok Nr BB 377, i dekloro· 
t io n och skatteberäkning ov C. 
Fors. Ur innehå llet: dek loro t ions
skyldighet m. m., inkomst ov 
jordbruksfostighet, onnon faslig· 
het, rörelse, onställn . o . pension , 
reo li sotionsvinst, inkom st ov ko· 
pitol , ollm . ovd rog, förmögen· 
hetsdek l., intä kte r och ovdrog 
vid skogs· o. virkesfö rsäljni ngor , 
fc,stigh etsdek l., be svär över !o xe· 
ring, straff för oriktig dek loro · 
tian, ef tertaxering, o m källskatt, 
kvorlåten skopsskot t o. s. v. For
mulär, exemp el och tabeller . Vi ! 
dare redo görels e för hur skott en 
uträknas o . kontrolleras. 176 sid . 
Ny uppl ag a varje år. 

Sveriges Postadresser Nr BB 
481, upptar all o svenska poste n· 
stolter i al fabetisk ordn ing somt 
uppg ift om i vilket län resp. sto· 
t io n ligger . Tr. på tjock odress
lop pskor tong . Spira lhäf tad o. för· 
s1odd med genomgå ende register. 
En snabb och oumbä rl ig upp· 
slagsbok fö r allo som på något 
sätt ho med postadresser ott göra. 

Pr is 1: 85 

Lagfart och inteckningar Nr BB 
332, ov Seib ront Videgren. Kort 
vägledande jurid isk fromstöllni11g 
oogåe nde tomter och an dra fas
tigh ete r. 96 sid or. Tryckt 1939. 

Pris 3: 75 

Pri s 3:-
Självd ekla ration Nr BB 190. 

Framgå ng Nr 3B 334, på affärs· 
monnobonon, av Wal ter Hoving . 
Ov ersott frå n enge lskan. I en 
Newyork-tidning skrevs då bok en 
utko m b l. o., ,Den na bok bor de 
bl i lä st ov varje ung mon och 
kvin no som ämnar gå off örsbo· 
non eller som slagit in på de nna 
bona> . 150 sido r . Tryck t 1942. 

Pris 2: 50 

Juridisk rådgivar e Nr BB 186, 
ov Sven Lundva ll. Något ur in· 
nehålle t, Jiktenskopsrätt, äk ten· 
skopsföror d, boskillnad , hemskill· 
nod, orvsrätt, boutredning, för· 
myndorskop, testa menten, ado p
tio n, köp ov fast egendo m, or· 
rende, hande lsbo lag , enkelt bo· 
log , aktiebolag, pensi on , deklo· 
ration, nya motorf o rd onsfö rord· 
ni ngen, villkorlig dom, nyo hy· 
reslogs tiftning en m. m. 2,o ut
ökade uppi. 189 sid . Tryckt 1943. 

Handbok i själv deklorotion och 
skattefrågor, ov ad vokat Go ttfr id 
Strö m. Ur innehå ll et, Handlan de 
med mindre rörelse . Verkstads· 
arbet are i ege n stuga. Byggnads· 
arbetare i hyrd lägenhe t . Privat· 

. anställd tjänst ema n med bostads
rättslägenhe t . Lantb rukare på me· 
de lstor la ntgård unde r egen drift . 
Servitr is med fa st lön, d ri cks
pen gar o . kostförmåne r. Fobriks
idko re med bok föring s- och ov· 
skriv ning sskyldi ghe t. 16,e upp i. 
93,e tusend . 111 sid . Tryck t 1944. 

Pris 2:-

Moskinskrivning Nr BD 61. Lö· 
rob ok i moskinskrivning ov Ellen 
Mor en, lörorinno vid Uppsal a 
stod s skolo r för yrkes undervis· 
ning. 64 sid. Tryckt 1941. l ll ustr. 

Pr is 2:-
Lilla lathund Nr BB 282. Ut· 

g iven ov Olof Larsson. lnnehål· 
ler tabell er för stycketol sräk ning, 
räntebe räk ning, kapit a lvärd et ov 
en livränta , red og örelse för be· 
stä mmelserno o m orvssko tt och 
skott för gåva , om mått och vi kt 
m. m. Try ckt 1945. Pr is 2: 50 

Pris 1: 75 

Formulärbok Nr BB 193. Med
borgar ens fo rmulärbok med 165 
fc,rmulär för kommunala kungÖ· 
relser, protokoll , längde r , röken· 
skope r , fottigvårdsstyrelsens pro· 
tokol l och skrivelser somt själ v· 
deklarat ione r . Exemp. på ri ktiga 
oc h orikt iga stämmor. Skriftli ga 
hand lingar om äk ten skoo, döds · 
bo, förmynderskap och tosti Ahet. 
Kontrak t, växe l- , f irma ·, låne·, 
konkur s· och besvärshond lingor 
m. m. ov Gu stav A . Al den . 191 
sido r . Tryckt 1945. Pr is 3 : 75 

Tide ns formulärbok Nr BD 103. 
Praktisk vägle dning vid upprä t· 
tondel ov i det da glig a livet 
f6reko mmonde skrivelser och ju· 
rid isko handli ngar utarb eta d ov 
J. I. Dohlstr öm. N ågo t ur inne
hålle t, Handel o . ind ustri, rever· 
ser o. borgensfö rbi ndelser, o r· 
re nde, testamente , bouppt eckning, 
äkte nskap, fullm ak ter, lag sökning, 
fä rmyndorsko p, potent och varu· 
märke, statl iga lån och under· 
stiid, slöktno mn m. m. 248 sido r . 
Tryc kt 1944. Pr is 3: 25 

Formulärb oken Nr BB 187, ov 
G. S. Groth. Boken ä r en o um· 
bä rl ig hjälp vid upprä ttande ov 
orvssk if1en, testamenten, kontrakt, 
skuldbrev, borgensfö rbindelser , 
pr iva ta rätt shandl ing ar , inlagor 
i rättegångs·, konkurs- och ut· 
sökningsmål somt ansökninga r o . 
an mäl nin gar ov olika slog. 3 ,e 
uppi. ~3 ,e tusende l . ~30 sido r. 
Tryckt 1945. Pr is 3: 75 

De nyo folkpensionerna Nr BB 
463 ov byr ådirektör I . Ho lmqui st . 

Om avdrag vid självde klar ation 
Nr BB 405. Denna handl ed ning 
hor utg ivits för o tt i lättfa tt lig 
och överskådlig form söka klor · 
göro vod mon hor rätt ott yrka 
ovdrog för . Tryck t 1946. 

Pris 1: 50 
Bokför i ng Nr BB 146. Han dbo k 

för bokfö rore och köpmän ov 
Nils Ko rlg re n, auktorise rad re
visor, 3 :e upp i. Tryck t 1937. Ur 
in nehållet , Räkenskopsböcker, in· 
ven tori ebo ken , dagboken, mo· 
skinb ok föring, hiälpb öcker , bo k· 
slutsteknik, å rsboksl ut , budge t· 
bo kföring, fili a lbokfö ring , enkel 
bok föring. Pris 3: -

Bokföring Nr BE 19. Lärobok i 
bokfö ring med kolumnsys tem för 
snicke riidkare . För tekniska yr
kesskolor somt för självs tudi um. 
Av le ktor K. L. Hagström . 2 st. 
bo kfö ring sbäcker medfölja. 

Pr is till samman s 1: 65 
Handledning i bokföring Nr 

BB 461. Fullständiga inst ruktione r 
o rn bokf öring och bok slut. Hon· 
delso nmä lon, hondelsjuri dik m. m. 
78 sid . Tryckt 1946. Pris 2: 50 

Bokföring och affärsbrev Nr 
BB 502 ov H. 0. Odb er t . En 
hnndbok för självstudium i bok· 
färing och modern hondelskorre
spondens . 222 sid . Try ckt 1949. 

Pris hö f t. 8: 25, inb . 9: 50 

Kassabok Nr BE ~8. En mycket 
enkel och praktisk kossobok där 
vor och en i hushålle t har sin 
e(1en ko lumn ott införa sina ut· 
g if :er, så att mon ser vod vori e 
pers on förb rukat under året, 
somt en kolum n för matvar or, en 
för diverse varor och ett sam· 
mo ndrog för hel a åre t. Bokens 
storlek 23X24 cm. 

Pr is endas t 0: 50 

Skogs- och virkestab eller 
Skog sbrukstabe ll F a c i I nr BB 

56 ov G . A . Pette rsson är de n 
bösto hjälpr edan vid allo skogs· 
och virkes offär er . 20,e upplaga n. 
136 sido r r:ied praktiska , lät tfott· 
liga tabe ll er för skog på rot ikbm 
och kbftl allo cm och tu m i 4 
godh etsgrod er . Runt virke i he la, 
ha lva och kvorttu ms diom . Sågat 
virke och sporrar, allo för ekom· 
mond e. För a llo lä ngd er mellan 
1-1 00 fo t av lä ses ögonb lick l ige n 
kubi kmossan, därefter till 8.000 
fot Boken innehåller även kon· 
trok tslor mulä r , reduceringstobell 
kvod rotm till kb ft, fo t till mete r, 
kblt till stand ards, pra ktiska an· 
visningar, dä rav en de l nyhe ter 
om sågning, virkesvå rd m. m. 
Tryckt 1951. Pr is 3: 50 

Rundvirke skuberaren Nr BA 10, 
innehåll ande tabeller fö r kube· 
ring ov runt virke m. m. 

Pr is 1: 50 
1lundvirkeskuberar •1n Nr BB 360 

, Meter>. Tabellb ok efter meter· 
mått . Tabel ler fö r runt virke. 
Sågat virke. Förva ndl i ng ov me· 
ter till kbf t. Pris 2: 50 

Skogsvärderi ngstabe ll Nr BA 9. 
Mossa· o. utbytestabe ll fö r snobb 
vä rder ing ov skog på rot . Tryckt 
1931. Pr is 0: c:<5 

Prakti ska hiälptab el le r Nr BD 
23, fö r beräkn ing ov priser ef ter 
vikt och styck , rä nte· , kubice· 
ring s·, somt förvondlingstobe ll er 
för sågat och spåntat virke, ved 
m. m. Sommonlogt 60 tabeller. 
Tryck t 1930. 

Pr is 1:-
Pr is 3: 50 
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Lantbruk och husdiursskötsel 

Hö~ten_ Nr BO 78. Prakt isk hond
b_ok I hostov~/ och hästuppföd
nrng, av mo1or H. Stjernsvärd 
godsägare G. Li ed berg m. ff. 4 ,~ 
uppi. 35:~ tusendel. Tryckt 1945. 
Med . 137 illu str. 258 sidor. Inbun
den , klo tbond . 

Lantbrukarens prakti ska hand 
b~k Nr BO 142. Ur innehållet· 
snicke ri och smide, Okern och 
ö_kerbru ket, skörde n och mogo
s1_net, potat is och rotfrukter hus
d1uren, gå rd och bygg nader' red 
skop och maskiner, t rädgo'rde n 
reporationsorbeten m. m. 230 sid° 
och flero hundro bilder. Tryck i 
1946. Inbunden. 

Pris 4: 25 
Svin skötsel Nr BD 80, av agro

nomerna Hj. N ilsso n och A Or
bcrn. ln neh_ålli,,r, på g rundv,;I ov 
nya ~ndersokn ,ngo r, vad en svin
uppfodore b_ör känna till om den 
'Prak_t,sko svrnoveln , svinens ut
fodring och sta llvård somt pro
duktern as avsättnin g. 174 sidor 
46 b ilder. Trylckt 1945. Inbund en: 

Kanin skötse_l Nr BO 79, utg iven 
ge_nom Sv~ri(1_es kani nove lsför 
en1ngors riksfo rbund . 4,e u 1 
18,e tusendel . 222 sid. 116 ill~ftr · 
Tryckt 1948. Inb unden. · 

Pris 4: 25 
An_gorabo ken Nr BB 128 Hond 

l~drnng _ i skötse ln av a ngoroko
F1nen for ullproduktio n av Nils 
Tclton . Med 18 b i lde r . '55 sido r. Pr is 11: 50 Pris 2: 75 

Arbetsledaren Nr BO 144 en 
innehå l lsrik och praktisk h~nd
bok, som bör f innas på va r je 
lontg6 rd, behondlonde ollo t ill 
lontbr uket_ hörond e orbeten. 419 
sid . 220 bild er. lnb. Tryck t 1949. 

Svensk fårskötse l Nr BO 35 
ov Nil s lnsu londe r, stotskonsuleni 
i . fårskötsel. Rikt illu stre rad. 235 
sidor. Tryckt 1942. Pris 3: 25 

Fårskötsel_ Nr 88 468, av L. 
Wålstedt , !,ten hand led ning för 
småbrukare . 11/ustr. Pr is Ö: 75 

Pr is 6: 75 
Jordbruk ets bo kföring Nr 80 

74, ov_l. Nonn eson och E Nils
son._ Lorobok för skol or o.· sjö lv
stad ,um. 208 sid. Tryckt 1941. lnb . 

Pris 3: 25 
_Ke~i J:'lr BO 76. Lärobo k i ke

mi for 1ordb rukets ungdo mssko
lcr, av agrono m Sigfrid Larsson 
~i f l. 134 sido r . 5,e upp lagan 
l. .ustr . Tryckt 1947. Inbunden . · 

Pris 2: 75 
Fysik Nr BO 84. Lärobok i 

fysik av c_grono!" Hara ld A,son 
M~berg, lo(ore I moskinläro och 
fys,k. 104 sidor . Tryckt 1942. 105 
figur er . Inbund en. Pris 2, 50 

Jordbru kslä ro Nr BD 33 fä 
skolor och självstudium . 6,~ om~ 
arbetade uppl age n. Arbetet om
f '!tto r 592 sidor med 2 geolo 
!JISko kart or i fär gtryck och 28S 
illu str . Tryck t 1933. Inbunden i 
klotbon d . Pris 7: 50 

Jord ens gödsling Nr BO 83 av 
agr ono m A. Zochrisson och stats
agronom 0 . f ronck. 3 ,e uppla
gan . l50 sido r med 35 bilder 
Tryckt 1945. Inbunden . · 

Pri s 2: 50 
HäsH<ä11ned.om Nr BO 20. Hand· 

b?k ___ ' ~astkannedom av Birger 
Rcs10, d1striktsveterinär, vet.- med. 
do kto r. Med 150 il/u str. 331 sidor 
Tryckt 1927. Pris 6 , 25 

Hästens hovvård Nr BB 126 
och skoning_.• Nöt kreatu rens kläv
vård, _ e;v Birg er Rösiö, d istri kts
veteri nor . 38 bild er. Tryckt 1947. 

Pri s 1: 50 
H!ist1:ns uppvisning Nr BA 22 

bes1k!n1ng, förs_äljning och köp 
av hostor, av Bir ger Rösiä. 

Pris 1: -

Husdjurens sjukdomar Nr 88 
1~7. __ Kortfo(tod lärobok av Birger 
Ros,a, d1strikt sveteri när . 10,e up • 
logo n. Tryckt 1948. /1/ustr. 110 si~ . 

Pr is 2: 50 

...... ,, ( , . . , .. i.,, 

Fjäde~ös~ötse/ Nr BB 133. Råd 
".':h on_v1sn1ngor för en fö nande 
f:o derfosk ötsel, av Signe Fors
ber9 . l!r inneh.: Hönsgård ens 
onloggrn ng . De bästa hönsraser
na, utfodring en, tor sklevertro
nens betydelse, ovelstuppen 
ove/s~tommens sammansättning: 
ov_elsoggens urval , kläck ning och 
kl9ckb _orhet, naturlig ruvning och 
klcck!)1ng, moskinklö ckning kol 
~onhonon som ti d ig ruvore,°kyck
l1_ngornas utfodring, ohy ra ns be 
ko mpon de, kännetecken på godo 
och dåliga vä rphö ns de vanl i
gaste hönssjukdomorn~. 'Ankav el 
~åsovel. Kalkonave l. Med ca 80 
bilder och teckningor. 144 sido r 
4,e upplagan. Tryc kt 1947. · 

Pr is 3:-
Handbok i hönsskötse/ Nr 88 

?OO._ Hond ledning för hönsod ling 
I mindre skola. Uta rb etad und er 
medve rkan • av konsu lenten vid 
Insti tutet for husdjursfårådling 
av So/ly Tr~lso n. 3 ,e omorb . upp'. 
lega n. 23 11/ustr. 112 sid . Tryckt 
1947

· Pris 2: 25 

ryckt 1943. Pr is 1: 50 
f:icndbok Nr BB 130 i koni n

skatsel, av J. I. Doh/ström. Något 
ur rnnehåll et : Kanin raser va l av 
ros, kaninsto l/ar , bura r ;ch red
skap, avel och uppf ödning , sköt
sel, slakt o_ch garv ning, sjukdo-

T
mor, avy ttring , bokföring m m 
ryckt 1942. 31 fig. 140 sidor.' · 

K . •• Pris 2:75 
an1ns .. otse/ Nr BA 24 Ko t 

handl ed nin g i kaninskö ts~/ c!v 
Ad . G re mo. M ed 10 b ild er 31 
sidor . Tryck t 1942. 6 ,e upplagan . 

Pr is 1: -
_Lär_oba k i fältmä tni ng och ov

vcg~,ng Nr 88 378 av C.- Fr. 
Gelinde _r· 8.oken beskrive r grun
~!?._;no for foltmätning, mätn ing m. 

!:Jlp av kompass, avvägning 
h1_o lpmede l, • kor! ritning m. m'. 
hem~. på tockd1knings- och en 
lan tm_oten karto i färg finn es i bo
ken I, ksom kar tteckne n för dessa 
kcrtor. Rikt illu strerad . 64 sidor 
Tryckt 1947. • Pris 1: 75 

Hondbo ~ 1 kolning Nr BB 58_ 
Av fo;stmotore K. Lindmon. rek
to r vi d Gomme/k ra ppo Kol o r
skolo. Ur bokens innehåll - Ko/
VE:dens fil/redning._ Olika sl~g av 
milor,. resmdo, liggm il a, skor 
stens_m1/o. Kolugn för geng oskol 
K_olning med rå ved . Tjärbrön '. 
nrng. Gengosved. Ko/utb yte Ar 
be tsåtgång. Kostnod skol ky l. ·Red= 
sk_0 P0 _T9beller. Ko/ni ngskontrokt . 
F?rsal1n1ng m. m. 24 ill ustr . 96 
sid o r. Tryckt 1941. Pris 2, 50 

Land sbygdens tr ädgår d Nr BO 
143, hand bok av trädgå rdso rki
te~t A. Steen m. f l. Inne håll er • 
Tr9dr;iård ens pi on/ösning, u p: 
gi9tn!ng och avvägni ng . Jordför-

att ri ng. Slänter och terrasse r 
Vatt enpo rt ier. Grä smattor Träd . 
b~skor och örte r. Frukt- 0 · köks'. 
tre;dg ården. Londs byg den·s or"l
monn_o par kanl äggninga r m. m. 
120 sidor. 48 bil der . Tryckt 1947_ 

H<!ste~s ålder Nr BA 23, dess 
bestomnrn!l med hjälp av tänd er
na, _av Birger Rösiö. 3 ,e upp/ 
24 bilder . Tryckt 1936. · 

Fjäd<:rf~!kätse _l Nr BB 135. Lä
robok I f1oderfo skätse/ av Marit 
We,bu/1. Behand lar höns gä ss 
onk~ r och kalkoner. Med'24 il/u'. 
strot1oner . 99 sidor . 6 ,e uppl a
gan . Tryckt 1948. Pris 2 . _ 

Biqård!bo~en Nr BB 134. H~nd 
ledn1ng I biodling av J.- H. Sö
derfund . 112 sid. 101 illustr 2-o 

V
.. Pri s 2: 50 
axtdol ,torn Nr BB 402 av E 

lnge lsträ m. För allo trädgårds: 
od la re måste denna nyutkomna 
bok .va r~ en efte rlängtad hand 
ledning I k9mpe n mot tr ädgår 
dens sk~dego rore . Här beha ndla s 
sa kkunnigt allmän na sjukdomsor
soke r , kemiska medel och meto
der. 253 sido r. Ca 200 bild er 
Tryckt 1950. · 

Pris 1: -
• Hovb~slag lära Nr BB 4.50, en 

l~ttfottl,g handledning, med 27 
bilder . Tryckt 1946. Pri s 1: 2S · 
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uppi. Tryck t 1946. · · 
Pri s höft. 2: 75, inb . 4: _ 

Pris höft. 5: - , inb. 7:- , 
CLAS OHL SO N & C: o A.- B .. INSJON 

T;ädgårdsskötsel 
Trädgårdens vackra ste blommar 

Nr ElB 507 av Tar N itzelius . Be
handla r omkring 400 orte r och 
sor ter , av dessa är 100 avbildade 
i färg på 32 förgp/onsche r somt 
de ssutom ett stort anta I b i ld er i 
tex ten . Boken är ett verkligt fynd 
för trödgå rdsvänne n och för o I lo 
so m vill se någ ot utöver det a ll 
deles vanliga i si'n täp pa. 300 
sid . Tryck t 1950. 

Pris höft . 7: 50, in b . 9 : 50 
Svensk trödgårdsbok Nr BB 118, 

av Nils Doh lmo rk, 8 ,e upp i. 172 
sid ., 36 i 1/ustr . och belysande 
teckningar . Tryckt 1950. Lättfo tt
lig och t il lförlitlig handledning 
i fr uktodling, plantering av frukt
trä d, be skärning , bespr utning, 
yll'pning , förädlin g, dri vbänks
onlög gning , arb eten i frukttröd
gården. Plantering av bärbus
kar , jordgubbar , köksväxtod ling . 
Trädgårdsprodukternos ti/lgodo
göronde, torkning, förvaring , för
sålining somt od lin g av pr yd
nod sväxter, blommor m. m. Bo
ken är pra kti sk oc h prisbillig. 

Pri s 3: -
Frukttrödgården Nr 88 491 av 

trödgå rdsdi rektö r S. Gre en . Hur 
mon planerår en frukttrö dgård , 
nä r och hur pl a ner ing skall ske, 
vil ka sorter som är lä mpli ga i 
o lika del a r av landet o. s. v. 
95 sidor. 50-to l bilder och färg · 
plansc her . Tryckt 1948. 

Pri s -4: 75 
Trödgårdsr ecept Nr 88 297, av 

Ull a Ma lin . En bok full av bilder, 
skisser och ri tn inga r , som ger 
moderna tips hur mon skall få 
de t tri vsamt och vacke rt runt vil
la n med plottsöttningor , vatt en
blä nk, bl ommor b lond sten och i 
raba tt, terras ser , lekp latser m. m. 
114 sidor . Tryckt 1942. 

Pris 3: 75 
Blommorna i hemmet Nr 88 490 

av trädgårdsdi rektör S. Green . 
Hur mon får sina blommor alt 
tr ivas och vi lka serie r "som är 
lättast att odla . En bak av stor t 
värde fö r allo som vill ho ett 
grönskande hem. Rikt i ll ustrerad, 
äve n färgplanscher . 80 sid . Tryckt 
1951. Pr is 3: 75 

Matsvampar Nr BA 157, ov 
Johan nes Sondblo m, svompkon
trcllont vid Hä lsovå rd snämnde n 
i Stockholm, oc h Sigr id Jonsson, 
skolk öks lärorinno . En handbok i 
konsten att fin na de råtta svam
parna o. hur man tillred er dem. 
Illus trera d med 120 svampar i 
naturliga färge r. Tryckt 1943. 

Pris 1 : 50 

Vinboken Nr BB 88. Handbok i 
hemberedning av vin med recept 
för allo vanligare svenska bär 
och frukter . Något ur lnnehål- , 
/el : Mu stens ior dningställande , 
jäsningen s genomförande, recept, 
vinets eft erbehondling, fin cham
pagne, beredd på några timmar, 
champagne enligt origin alme to
den, champagnelikören . Hur mon 
sjä lv gör recept . Snobb iösning 
ov viner. Beredning av vermouth . 
20,e uppi. Tryckt 1947. 134 sidor . 

Pris 2:-

Kokböcker 

Stora kokboken Nr BO 112, 
inneh å ll er mer än 3.000 recept , 
ca 500 molsede /sförslog, ca 800 
svartbil der o . omkring 200 färg
bil der . 9 ,e uppi. 105,e tusendel. 
Av Edith Jonsson-Ekegårdh och 
Britta Hollm o n-Hagg ren. Det hor 
k.onske a ldrig tidig are utgivits 
något så förnämligt i kokboks vög 
som stora kokboke n. Tryc kt 1948. 
680 sido r . Inbu nden i vitt k/ot
bond . Storlek 22X27 cm. 

Pris 29:60 
Hemmets kakbak Nr 8D 29, ut

given av fockskolon för husl ig 
eko nomi i Uppsala . 41 ,o uppi. 
Ur inneh . : Soppo r, köttrötter och 
rött er till smörgåsborde t, växt
rätte r, såser, eft errätter, tårtor 
och bakelser, ba kverk, väx tkon
server, konservering av kött och 
fisk somt charkuterivaror m. m. 
Med 10 planscher i flerfärgstryck. 
563 sidor. Tryckt 1948. Inb unden 
i kra ftig t klotbond . Pri s 8: -

Vegetari sk kakbak Nr BD 73, 
av Anno Ol sson, med 593 vege
tariska matrec ept . 2,o upp lagan . 
Tryc kt 1944. 200 sidor . Inbunden 
i klotb ond . Pr is 4: 50 

100 billiga mid dagar Nr BB 373, 
av Ma rgi t Doh lbo m. Bi ll ig men 
god mot för vordagsmiddog en 
och den lilla b jud ning en. 119 
sidor. 3 ,e uppi. Tryckt 1949. 

Pr is 1: 75 

I vävstolen Nr BO 85. Handbok 
i vävning. Del I, utarbetad av 
An no Skeri-Mottso n och Ingrid 
Osvo ld . Något ur inneh . : väv
redskap, gornb erök ning , mönster
uttogning, uppsättning av väv, 
vävmate ria l, konstvävnad m. m. 
Rikt ill ustr erad. 170 sidor. Tryckt 
1949. 11 ,e upplagan. 100 ,e tusen
del. Inbund en. Pris 3: 25 

I vävstolen Nr BO 86. Handbok 
i vävning . Del. Il, utarbe tad av 
Ann o Sker i-Mottson och Ingrid 
Osvo ld . 6 ,e upplagan . 45,e tu· 
sendet. Något ur inneh. : Vävning 
av handdukar , duktyger, löpa re 
och vepor, beklädnodstyger, gar
diner, säng överkast , draperier, 
möbeltyger, kuddar , filtar, p/å
der, ryor , · hårgarns- och tros · 
mottar . 176 sidor . Inbund en. 

Pr is 3: 25 

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

Husmodern s kokbok Nr 88 82, 
av Ido Hög stedl. 381 recept för 
soppor, kött och f isk, korvbere d
nin g m. m., såser , växtr ötter och 
salla der , äggrötter, gryn- och 
moko ronirött er m. m., efterrätt er, 
matbröd , konservering och dryc
ker . 175 sid. Tryckt 1944. lnb. 

Pris 3: 25 
Ur havets djup Nr BO 117. En 

f iskrecepts om/ing med i Sv. D ,s 
tävlan pri sbelönta rece pt redi
gerade av Jochum. 52 sid. 50 
bi lder. Pris 1: 25 

Varma smårötter Nr BA 113, 
för det fina smörgåsbordet, 209 
sätt att tillaga . 11 ,e uppi. Tryckt 
1943. Pri s 1: 25 

Bokning Nr 88 95, av iåsbröd, 
miuko kokor, småbröd, tå rtor och 
bakel ser m. m., utgi ven av Elvira 
och Hildegord Friberg. Med il/. 
132 sid. Tryckt 1939. Inbu nde n. 

Pris 2: 75 
Vordagsbröd och kalasbröd Nr 

BB 399, av Thoro Holm. Recept 
på jö sbröd, sockerkakor, tårtor, 
bakelser och småbröd . O ve r HJO 
recep t. 11/ustrerod. Tryckt 1945. 

Pris 1: 50 
Konserver ingsboken Nr 88 318, 

>Allt i ett• utarb etad av hem
konsulent Anno -Lisa Lyber g . 2,o 
uppi. 25,e tusendel. 192 sidor . 
Tryck t 1942. Inbunden . 1/lustr. 

Pri s 1: 50 
Konserveringsbok Nr BB 94, 

190 recept för syltn ing, saf t
och ko mpottberednin g, inkokni ng , 
to rkning m. m. av bär, frukt och 
grön saker ävenso m konserver ing 
av kött, in kakning och saltni ng 
jä mte diver se inläggnin ga r, av 
Id o Hög stedt. Try ckt 1945. 190 
sidor. Inbunden. Pris 1: 85 

Hemmets vävbok Nr BB 69 av 
Elisabe th Wrern -Bugge. Nionde 
omar b. uppi. 140 sid . och 213 
i llu str . Tryckt 1949. l nneh., Bind
nl ngsläro, vävredskaps /ära och 
\tävmönst e r. 

Pris höft. 3: 75, inb . 5: -
Vävmönster 

Mönsterblad utgivna av För
eni ngen fö r Svensk Hems/ä id . 
Uppd e lade i nedanståe nde sat
ser, vardera beståe nde av 10 st. 
pla nscher 21 x 28 cm i fl erfä rg s
tryck med be skriv ning ar i kor
t·ong. 

Mönsterblod Nr BE 43, kor t. I. 
Mattor i rö lakan, flossa och ro 
sengång. 

Pris 4:50 
Mönsterb/ad Nr BE«, kort. Il . 

trasmett o r . 
Pr is 5:

M9nsterblad Nr BE 74, kort . 111. 
Möbeltyger , överdrogstyger, gar
di ner och sängöverkas t . 

Pris 5: 75 
Mönsterblad Nr BE 75, kort. IV. 

Prydnod sväva r : kudda r, löpa re 
och dukar . • Pris 7: 50 

Mönsterblad Nr BE 76, kort. VI. 
Trasmattor, 50 ol ika mönster. 

Pr is 7: 50 
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Läroböcker teckning och konstmålning 

Dessa mycket gedigna och lä
rorika böcke r öro utarbetade av 
artist en och teckningslöroren V 
Björkman. · 

Konstmålning Nr BD 48, av 
Monne Roland. Vägledning i ta
v,almålning med oljefärg, a kva
rell- och pa ste llfärg för amatö 
rer . En innehållsrik lärobok, som 
på ett klart och instru kt ivt sött 
behandla r allt vod en amatör be 
höver veta för att lära sig må la 
konstnärligt. Boken omfottor 80 
sido r och är rikt illustrerad somt 
försedd med en färgplansch . 7,e 
upplagan . Tryckt 1951. · 

Förebilder 

REPRODUKTIONER i fl erfärgs 
k_onsttry_ck a~. tavlor _ som lämpa 
sig utmark! fo r amatormålare till 
studium och kopieri ng. 

För nybö rjare är det lömp li
g_osf att först genomgå de gru nd
loggo nde övningarna i bo ken. 
Frihandsteck ning. 

. Frihandsteckning N r BD 51, ge
digen ·grundlägg ande lärobok i 
teckning . Innehå ll er, Frihonds
te,cknin(1. Perspe ktivl ära. Skugg
lo ro. Stille bensteck ning. Teckning 
med ko l och krita . Boken om
fc1ttor 80 sidor. 54 illu strationer 
och 11 hel sidespl anscher . 6,e 
ur,plog an. Tryckt 1947. 

Pri s 2: 50 
Porträt t- och figurteckning Nr 

BD 52. Behandlar ingående allt 
in9m porträ tt- och figurte ckning . 
Skisser och studie r i blyert s kol 
och krita. Boken omfattar 80' sid 
29 illustr. och 14 helside splan : 
scher. 6,e upp/agan . Tryckt 1950. 

Pris 2: 50 
Tuschteckning Nr BO 49. En 

/(fen men inne~ålls!ik vägledning 
fc>r den som vill loro sig teckna 
med tusch. Innehåller , Mat eria
let. Hur mon tecknar med tusch. 
Penn- och pe nselteck ning. Vitt 
på svart . Olika manår . 48 sidor. 
43 illu stratione r. 4 ,e uppi. Tryckt 
1950. 

Pris 1: 85 
Djurteck ning Nr BD 47. Boken 

omfattar skisser ing och fördig
te,ck~1ng so_mt anatomilära. Ny 
lott /or d o. intressa nt skisserings
me tod. 60 sidor , över 1·5 illustr . 
3 ,e upp laga n. Tryckt 1948. 

Pr is 2: 25 
landskapsteckning Nr BD 50. 

Behandlar ingåe nde ollt om lond
skcpste7kning med bly erts, kol 
och _kritor, pensel teckning och 
lavering. Boke n omfattar 80 sid . 
41 illustr . och 10 helsidesplan
scher . 6 ,e upplaga n. Tryckt 1948. 

Pris 2: 50 
· Oljem å lning Nr Bil 225. Hand
bok för konstnärer i oljemålning, 
av Gottfrid Kal/steni us. 9,e upp i. 
Tryckt 1949. 

Pris 2:-
Akvarellmålning Nr BB 224. 

Handbok för konstnärer i okvo
re llmå lning ov Lennart Nyb/om. 
5,e uppi. Tryckt 1946. 

Pris 1: 25 
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Pris 3:-

Textning 

i..:irobok i textning Nr BO 41'. 
En praktisk handbok med text 
av V. Björk man och bi lder av S 
lind ström . För off örsfolk so~ 
själva vilja texta och måla re
klamskyltar, pr islappar etc . Bo
ken är även till god hjälp för 
dem som ära intresserade av att 
rita gratulation er och andra de
korativa al ster för festliga till
fällen . Mod ern i text och bilder . 
Innehåller , Textni nge ns grun der. 
Skissering . Balanslära. Kompone
ring . Stilsorter. Förgharmoni er. 
Rek lamskyltar . Prislappar. Adres
ser. _Gratulationer. Annonsupp
stal/ nin gar m. m. med 55 illustra
ticner. 15 sti lplansche r . 8,e uppi. 
64 sido r. Tryckt 1948. 

Pris 2: 25 

Textning Nr BE 72, av konstnär 
I. W . Fischerström . En handbok 
i yr kes- och deko rati onstextning 
för rekla m och konstha ntve rk. 64 
sido r, 22X30 cm. Tryckt 1948. 

Pris 12: 50 
Reklamteckning Nr BO 108. 

l ärobok för självstudier i reklam
teckn ing, av rek lamt ecknaren och 
läraren Fredde Beman. Boken 
som är moder n i alla avseend en 
omfattar 64 sidor och är ri kt 
!llustrerod. Tryc kt 1945. Något ur 
innehållet , Om reklamteckning . 
Material. Klich ee r och trycksött . 
Uppritning . Perspektiv lära . Skugg
/ör a. Stoffteckning , layouter och 
lack ningar för annonser, bro 
schyrer och kataloger. Arbeten 
i färg m. m. · 

Pris 2: 70 

_Oljemölningar , land skap och 
still ebe n, av svenska konstnärer 
6 alika repro dukti oner i formai 
24X2 8 cm. 

Nr BE 80, 3 bilder. 
Pr sots 4: 50 

Nr BE 81, 3 bild er. 
Pr sots 4: 50 

Akva_reller av Dör r, en tysk 
konstnar, tryckta pö akv arell
papper, varf ör de knappast kon 
skiljas från äkta . Mycket vackra 
tav lor att inrama . 6 olika repro
duktioner i format 24X 30 cm. 

Nr BE 82, 3 alika.· 
Pr sots 5: 55 

Nr BE 83, 3 alika . . 
Pr sots 5: 55 

Blommar Nr BA 192. Moderna 
oljemålningar T ed grov a tyd liga 
pense,ldrag . l otta att kopiera . 
10 olika reproduktion er i format 
ll x l5 cm. Pr sots 2: -

Blommor Nr BA 194. Vac kra 
ol_iemålningar i gamm a l förnäm 
stil . Storl. 11 X 15 cm. 10 olika i 
varje sats. Pr sots 2: _ 

Blommor Nr BE 69. Vackra 
b lomste rtav lor ef t. ol jemålninga r 
format 15X20 cm. I satser om 4 
olika tavlor . Pr sots l : 40 

Blommor Nr l 8~2, 8 olika 
b lomstermotiv i flott akva rell
teknik . Pr sots 0: 60 

lands kap Nr BA 195, 5 ol ika 
landskap med träd och vatten. 
Format 11 X15 cm. 

Pr so ts 0: 75 
Barnhuvu den Nr l 801, 10 olika 

e legant utförda barnstudier f 
pa stell '?Ch förgpe nnor på tonad 
botten . Aven mycket trevliga att 
rama in. Pr sots l: -

~ort rätt, _ 10 ol ika porträtt i 
0110 på kanda kompositö rer må
lade av stora konstnärer . In
romode blir de även små tr ev
li ga tavlo r för t. ex. radio- e ll er 
musikhörnan . Stor I. !Ox 14 cm. 

Nr BA 190, 5 alika. 

Pr sots 1: 50 
Nr BA 191, 5 olik a . 

Pr sots 1: 50 

CLAS OH LSON & C: a A. - B., " "~ JON 

Amerikanska handböcker 
Anyone Can Oraw Nr BE 77 av 

A Zaidenberg . En enas1ående 
te

0

ckning slörobok i _figur -, pgr
trö tt- och d jurtecknin g. Då ov
nin gorna och instru ktionerna ute
slutande framgå av del rika bild
materialet, som domi~ er(! r ?O· 
ken behöver man i nodvand1gt 
vis kunna enge lska för att ta del 
av boken . Den är i stort form at 
20X 27 cm md 360 sid . och in
bunden i klotbond. Tryckt 1947. 

Pris 15: 50 
Painting for beginn ers Nr BO 

174, av J. Gordon . Grundläggo~ 
de hond ledn . om färg , ko mposi
tion och teknik . 19 tavlor av 
fr omstöende möl are ö ra analy
serade som undervisni ngsexem
pel. 292 sid. engelsk text. 

Pris 10: 40 

Rotose-rien 

>Lär Er teckna> 
En ny väg till självstudier i 

teck ning. Den kon användas både 
av relativ a nybörlore och de som 
reda n kommit långt i sina öv · 
ningar. Rotoserien är red igerad 
av profes sorn vi_d konstakad!9· 
min A. Fougstedt, intendent en vid 
Nat ionalmuseum Ragnar Hoppa 
m. fl . Serie n består av 8 olika 
portfölj er i storl ek 25X 35 cm, 
va rdera innehållande 12 före
bil dsplonsc her teck nade av kän
da konstnärer, konstruktions teck
ning or på genomskinligt papper , 
rutnät, ett instruk t ionshöfte samt 
1?. ork förstk lassigt rit pappe r. 

Pris pr portfö l j 4: 25 
Figurstudier Nr BE 56. Med 

teckningar av Knut V. Pettersson . 
Människokroppen Nr BE 57. 

Med teckni ngar av Erik Wesse/1-
Fougstedt. 

Blommor Nr BE 58. Med teck
ning ar av Lisa Bouer . 

land skap N r BE 59. Med teck
nin ga r av Hara ld Sal/berg . 

Djur Nr BE 60. Teckningar av 
Lars Erik Husberg . 

Redskap Nr BE 61 och stil lebe n 
tecknad e av Björn Jonsson. 

Byggnader Nr BE 62. Med teck
ningar av Gustav Kul l. 

Karikatyrer Nr BE 63. Den som 
köpt de första 7 portfö ljerna er
håller den 8,e portfölj en gratis 
mot insöndan de av kontr ollku 
ponger som medfö l ja de ssa. 

CLA N & 

Handarbets 
och märkböcker 

Trevligt i st ickat Nr BE 78. 21 
st. moderna pri sbelönta model ler 
för hela fomil jeh. Fotografiska 
bild er och lättförståelig beskriv
ning t ill varje modell. Tryckt 
1950. Pris 2 : 75 

Bäst i stickat Nr BE 79 av Svea 
Wahlberg . 21 st. stilfull a model
ler för hela fa miljen . Tydliga 
beskrivningar och ena ståen de 
bild er varav flera i förgfoto . 
Tryckt 1950. Pris 3: 75 

Mor och barn i stickat Nr BE 
71. Stickb !lskrivni ng och bilder 
på c ,a 25 plagg fö r domer , barn 
och ungdom. Tryckt 1949. 

Pris 2: 75 
Välklädd i stickat Nr BD 145, 

av Marika Jondal. Stickbeskriv 
ningor och bi lde r på 52 trev
liga dam -, herr- och barn p lagg. 
Tryckt 1947. Pr is 3: -

Barn i stickat Nr BO 146 av 
Moriko Jondal. Stickbeskriv ning 
och bild er på ett 50-ta l käcka 
plagg för ba rn. Tryckt 1947. 

Pris 3:-
Vi sticka Nr BE 51, av Mariko 

Jondol. Innehå lle r stickbe skriv
ningar till 60 olika moderna och 
tr ev liga pl oAg för domer, herrar 
och barn . 60 bilder . Tryc kt 19-16. 

Pr is 3:-
Mänsterbok Nr BD 153 i kors

srygn för sko la och hem samlade 
av G reta Abraha msson. Ov er 200 
ornam ent, bild er och a lfabet i 
fl erfärgstryck. Boken hor vunnit 
stor efterfrögan i såväl Sverige 
som de övriga nordi ska lände r
na. 2,a upp lagan. Tryckt 1948. 

Pris 3: 75 

Märkbok Nr BE 11, med kors
stygnsmönster, mono gram bokstä
ver m. m. 32 sid . Pr is 1 : 25 

Nya märkboken Nr BE 12 av 
Sara Clo äson. 48 sid. i format 
22X30 cm med mönster t ill bo k
stäve r, monog ram och bro de rier . 
Tryckt 1945. Pris 2: 75 

BYT :s märkbok Nr BE 52, av 
E. Berg . Med 39 ol ika a lfabet för 
broderi , 100-to /s för slog t il l mo
ncgra m, hål sömsmö nster, 8 alfa
bet i ko rsstygn, somt monogral)l , 
mönste r och bårder i ko rssty11n. 
Tryckt 1945. Pris 3: 75 

Nya monogram Nr BE 10, och 
mönster i vitb roderi och kors
st·,gn, av Anna Henkelma n. 144 ,e 
tusendel . Tryc kt 1951. 

Pr is 2: 75 
Knyppling Nr BA 161, kor t 

handledning för nybörjare, ut
giv en av utskottet fö r Vod stena
spetsor . 32 sid. I l lusfr. Tryckt 1942. 

Pris 1: 25 
Hemfärgning Nr BB 70, med 

växtämnen. Råd och anvisninga r 
av Bedo Larsson. 7,e upp i. 80 
sidor . Tryckt 1944. Pr is 1: 80 

Läkarböcker 
Känslivet N r BO 147 av dr 

Fabricius-M 01/er. Oversott från 
dan ska. En bro upplysni ngsbok, 
då den är lättfattlig och natur 
lig somt frispröki g och rakt på 
sak i både ord och bild er . 268 
sid . 99 bilder. Tryckt 1947. 
Pr is höft. 10: - , inb. 13: 50 

Upp slag sbok Nr BD 131 i sexu
e11 upplysning av d r No rman 
Haire . Ett mycket omfattande 
bokverk med följande huvudru
briker, Kär lekens utveck ling . Be
skrivning av könsorganen. Köns
livet hos barn och ungdom . Pu
bert eten. Sexuell t samliv . Kär
leks/e k. Könsföre nin gen . Bröl
lop snotten. Kärlekens ofull kom
ligheter . Sex ue lla abnormit eter . 
Veneri ska sjukdomar . 504 sidor. 
15 helside spla nscher . Tryckt 1944. 
Inbund en. Pri s 16: 50 

Födelsekontroll Nr BB 410, av 
Niels Ni e lsen. En bok o m barn
begränsni ng genom olika preven
tivmetoder. 128 sido r. Illu strera d . 
Tryck t 1945. Pri s 3: 75 

Naturlig barnreglering Nr BB 
430 av K. E. Fejers tam. En ut
förlig utredni ng om de säkra 
perioderna med talrika tab ell er 
däröve r , efter professor Kna us 
oc h dr Ogi na. 110 sid . 5 :e uppi. 
Tryckt 1949. Pr is 2: 85 

Kärl ekens an svar Nr BB 261. 
En etisk upp lysning sskrift av prof. 
Johan Almkvist . 67 sido r. Tryckt 
1945. Pris 1: 75 

Nio mönader Nr BB 473 en 
ha nd led ning fö r bl ivande och ny
bl iv.na mödrar . 186 sido r. 30 bil 
de r. Tryckt 1945. Pr is 5: 75 

Utan omsvep Nr BB 307. En 
berätt else dör barn får svar på 
sina frågor o m fortplantning en, 
av Tofte Hy londer . 88 sid . Tryck t 
1942. Pris l : 75 

Hur kvinnan uppl eve r mannen, 
Nr BB 413. Andra s bekänn elser 
och egna betraktelser av Sofie 
Lozo rsfeld. Ge r upply sning i ett 
sexualp roblem som a ngår bå de 
mön och kvinnor. 251 sid . Tryckt 
1945. Pris 7: -

Vad varje kvinna bär veta Nr 
BB 407, av dr P. We tterd al. En 
hä lsokofekes fö r kvin nor under 
uiopväxttiden, mode rskap och kli 
mokte ri. Den varnar, manar och 
lugna r inf ör de olik a symf)_tom~n, 
som ib lan d tas all de les for lott
vindigt, ibla nd åte r fö rskräcka 
mer ön nödvän digt. 98 sid. 111. 
T1yckt 1941. Pri s 3: 75 

Äk ta makar Nr BB 265, av dr 
Marie Stopes. Denna rådgivar e i 
de t fysi ska och psykiska sam
livet vill vi sa vä gen till ett mera 
tillfre dsstä lla nde oc h hälsosamt 
st1mliv och skall säkert läro 
många makor at t bättre fö rstå 
både sig själva och sitt äkten
skap. 11 ,e upplagan. Tryckt 1949. 
184 sidor . Pris 3: 75 



Hemmets läkarebok 
Hemmets läkare bo k Nr BD 160 

utarbetad av dr A. Tollbe rg och 
genomse dd av nög ro av vört 
lo11ds mest kända speci alis ter . 
Denna a ndra utökade uppl aga, 
tr yck t 1949, omfo1tor 1.108 sidor 
med 229 bilder. Registret hor 
2 500 uppslogsord. I a llo hem 
bör fi nnos en modern läkarebok 
de n är a lltid värdefull att ho t ill 
hands. Hemmets Läkore bok för
klcror organen s funktio nssätt , 
sjukdomars symtom och karak tär , 
vad den sjuke bö r iaktta ga och 
vad läkare n elle r en själv kon 
gäro i kampen mot sjukdom vor e 
sig de t gäller kro pp e ll er sjä l. 
Boken är bunden i ett sta rkt och 
prak tful lt klo tbond . Pris 50: -

Kräfta Nr 88 486 av dr S. 
Oster lind. O m kräf tsjukdo marna, 
be handl ingar oc h bote medel. 127 
sidor. i llus1r. Tryckt 1948. 

Pris 5: 75 
Reumatism Nr 88 472. De reu

matiska sjukdo marna , deras upp
komst och natu r av överl äka re 
G . Kohlmete r. 164 sidor . Tryckt 
1943. Pris 5: -

Våra nervers vardagsvård Nr 
BB 251 ov med. d r Jakob Bi ll 
strö m. En klok och nyttig bok 
med godo röd för överan sträng 
da, för de som lida ov sömnlös
het, för de m som hor känslig a 
nerver m. f l. ,t ,e uppi. 14,e tusen
del. 160 sidor. Tryckt 1950. 

Pris 2: 75 
Nerverna och häl san Nr 88 

266, av med. dr J. Paul Rei ler . 
Nögo t ur inneh. : Sorger , sömn
löshet, de nervös a, sjä lslig be
ha nd ling, tidens te mpo, den 
överkä nsli ge, rostlöse, nedstäm
de, ob o lonserode , inbilln ings
sjuke . 103 sido r. 2 ,o uppi. Tryckt 
1943. Pris 2: 25 

Vi och vör sömn Nr BB 267, 
av dr M. Chideckel. Nögo t ur 
innehö ll et , sömnens myste ri um, 
där ve tenskap en sviker, sömnens 
pcto logi, sömnlöshet, sö mnm_edel , 
d römmar, kön och sömnlos het, 
sömnlös hetens bekä mpande, hyp
notism m. m. 1,8 sid . Tryckt 1940. 

Pris 2: 50 
Fosterfördrivning Nr 88 411 av 

med. lie . O lof Jonsson. En bok 
om aborten och dess fo ror . 156 
sidor. Tryckt 1945. Pris 3 : 75 

Könssjukdomar Nr 88 409 av 
dr M . Tottie. Behandl ar könsor
gcnens byggna d och funk tioner . 
Föreko mmande sjukdo mar oc h 
deras verkning ar och bekö mpo n
d,;. 102 sid. 20 bi lde r. Tryckt 1945. 

Pris 3: 75 

Handbo k Nr 88 508. Allround
bok i ja kt, f iske, hunddressyr 
och skogsv6r d av T. O hlin . Myc
ket ingöende och intressanta be 
skrivninga r i ovonstöende ä mnen 
med mö ngo full koml iga nyhete r 
frö n ut länd ska kä llor . Upp stopp
ning av d jur, fög lor och fi ska r, 
m. m. 256 sid ., 125 b ilde r. Tryck t 
1951. Pris 6: 75 

Handbok för jägare Nr 8B 140, 
av jäg mäst . A l lan Petrå. I denna 
bok beskrives de mest eff ektiva 
jok tsötte n 6 älg , röd jur, hare, 
räv, utter , g rävli ng, tjäd er, o rre , 
rap phöns, fo ;oner , ä nder, hök , 
krök a o . öv rig t ville bröd . Föngst 
med bur och fälla. Ritning t i ll 
den nya norska krökfä ll an. Hund
d ressyr. Joktvörd . Konsten at t 
nedskjuta flygande !ög lor m. m. 
26 i l lustr. 202 sidor . Tryck t 1949. 

Pris 3 : -
Nya ja ktbo ken Nr BD 39. Röd. 

g ivare för jägare o. joklv änner , 
av Thor Högdohl, med förord av 
prof. Einar Lönnber g och d r Gu s
tav Ko lthoff . .85 i llu str . och vig 
nette r. 3 ,e uppi. Tryckt 1930. 340 
sidor. Inbunde n. Pris 5 : -

Hundd ressyr, jakt och fiske Nr 
BB 115. Lättfa tt lig och instruktiv 
ha ndbok av H. Weg in med in
tressanta ski ldr ingar av d jurens 
liv. Beskriver olika jo ktsätt pö 
hare, mård , utte r, grävl ing , järv, 
herme lin, räv, ä lg, rådjur, t jäde r, 
orre , järpe , morkulla, beckosjn , 
ond, hök och kråka. Hur mon 
skjuter på flyg and e f<'iglor och 
löpand e vilt. Jakthunde ns inöv
ning och vå rd m. m. Drog - och 
ståndkroks fiske, lake- o. å lf iske, 
spinn- och kastfiske samt pi mpe l
fiske. Ett 50-ta l i llu stratio ner. 176 
siaor . Tryckt 1947 Pris 3: 75 

Hunden s uppfo stran och dres
syr N r BB 441, av Hugo Strand 
berg . De veder tag na och bepr ö
vnde metoderna för d ressyr av 
sövä l vakt- som jakt hundar. 172 
sidor . Ny omar betad uppla ga . 
Tryckt 1947. 

Pris höft. 5: 50, inb. 7: 25 
Våra ryggradsdjur Nr BB 426, 

inneh6 IIer beskrivn ing på hur 
man konserve ra r oc h montera r 
däggdjur , fåg la r , krä ldjur , gro d
djur och fiskar . 95 sid . 45 i llu str. 
Tryckt 1946. Skr ive n av Yngve 
Löwgren . · i'ive n amatö ren kan 
efte r beskriv ni ngar i denna ha nd
bok ~tapp_o upp dLur. sjä lv . 

Pris ha ft. 4: 75, inb. 5: 50 
Barnlös Nr 88 408. Hur kom

mer de t sig att för övrig t fr iska 
ma kor icke 16 barn , ehuru de 
inge nting hel lre skull e vil ja? 
Vems ö r skulden - manne ns 
el ler hustr uns? Vi lka rubb nin ga r 
li gge r ba kom? Var f inns bote
medlen? Pö a llo dessa fr ögor 
ger den känd e gy nekolog en pro
fessor A. W estman svor i denna 
sin populärt skr ivna bok. 130 sid . 
I llu strerad . Pris 5: -

J<:1ktlag och jaktstadga Nr BB 
330, med kommentar er, utgi ven 
av Jar l Hember g. Tryck t 1949. 
164 sido r. Pris 3: -
· Våra fiskar Nr BB 136. Med 
13 helsi despla nscher , en del i 
fle rfärg slryck. 55 sid . text . Tryc kt 
1948. Pris 3: 50 

Konsten att fisk a Nr BD 36, 
prak tiska rön och erfarenheter 
ov Osborne Le Moine. Ur inneh . , 
G rundpri ncipe rno för att lyckas 
i fi sket. Fisket unde r lekperio 
dern a, mete , betesfiske ns inf ån g
a nde, långrevsfisk e, pimpelf iske 
vin tertid, angelf iske, isf iske med 
ståndkro k och sax, krä ftfiske. 
Vad en fiskare bör veto, Fiska
rens knutar , när noppar fi sken 
bä st, om fiskarnas liv , fiskevö rd 
och dess betydelse. Fisketobe l l 
med 40 ill ustrationer. Tryckt 1949. 

Pris 2: 25 
Konsten att fi ska med fluga Nr 

8B 302, handled ning av A. Bök
lin. Med fig urer i texten somt 
plan scher, vara v 2 i färger. 96 
sid . Tryckt 1937. Pris 2: 75 

Spinnf iske N r BB 301, sex ka
p itel om spinnfi ske av Nils Färn
sträm . 3 ,e uppi. II lustrero d 88 
sidor. Tryckt 1949. Pris 2: 50 

Hur man lurar gäddor Nr BB 
374, av Curt Lindhe. Någ ot ur 
inne hå ll et , Huggtiderna, spi nn
f iske, beten , var stör gäddan , 
slo ntfiske , drogrodd, ange lfi ske, 
pimpe lsti cka m. m. I l lustr. 170 
sidor. Tryckt 1943. Pris 4: 75 

Rovriddare N r BB 138. Djupens 
Randiga Rovriddare, av Curt 
Lindh s. En handbok i hur mon 
S<al l hitt a storabborr en och hur 
mon skal l kunna få hono m att 
napp a . Raff inerade knep av de t 
slag, som gamla durkd r ivna f is
karegubbar i al lo tid er behålli t 
för sig själva som de n a ll ra dyr
bara ste yrkeshemligh et. N ya och 
mindr e kända fi skemetod er för 
abborre beskrives, såsom trott
fi ske, släp mete, fiske med bo
lo nspi mpel, mete på fluga m. m. 
1ea sido r. Illust re rad . Tryckt 1942. 

Pris 5 : 75 
Spinn- a flug fi ske Nr BB 416, 

av 0. Törnblom. En handb ok om 
tekniken i fis ket, särskilt kast
teknik med spinn- och flu gspö , 
dessutom godo tips om utrust
ninge n m. m. 90 sido r. 29 bi lde r . 
Tryckt 1946. Pris 3: 25 

Karta och komp ass N r BB 86. 
En prakti sk >abc-bok> för all o 
scm vill läro sig anvä nda karta 
och kompass, av jägmästare Ake 
Lundeberg . Tryckt 1932. Med i llu
strationer och kortar. 

Pris 0: 75 
ABC i or ie nteri ng Nr Be 417, 

utgiv en av Svenska ori ente rings 
förbundet. Enligt ld rott sbl odet , 
>Världens bä sta instruktionsbok i 
ori entering ,. 166 sidor . 50 bilder 
somt med en kortmätare och äv
ningskomposs av kartong . Tryck t 
1944. Pris 3: -

Vår svenska skogssport Nr 88 
493 av Hedenström -Kjells tröm. 
Beha nd lar o rienteringe n från dess 
fö rsta grunder till dess f inaste 
fi nesser, all tså något för alla 
skogskarlo r. Innehålle r 264 r ikt 
ill ustre rade sido r pl us 25 b i ld
plonsch er, fl era i fär g. 

Pris 3: 50 
18 C L A S Ö H L S Ö N & C: o Å. - B., I N s J ö N 

Idrott 
Bordtennisboken Nr Bli 476, 

av Gunnar O ll ån. En fulls tändi g 
in~trukt ionsb o k där man. f i~ner 
a ll t om bo rdten nis. 208 ri kt Ill u
strera de sidor. Tryckt 1947. 

Pris 4 : 25 
Fotboll Nr 8B 243. Täv lings

regler för fotbal I jämte Svenska 
fo tbo l lsför bund ets stadg or oc h 
bestä mmelser . Med illustra t ioner. 
78 sidor. Tryck t 1946. . O 

25 Pris : 
Boxningsboken Nr BB 369, av 

Rol and Hentze l. Boxn ingsteknik 
o. träni ng . Med 83 bild er. Tryckt 
1945. 127 sidor. Pris 4: -

Jiu-Jit su-tric ks Nr 88 242,. ja
pa nskt system fö r sjä lvfö rsvar av 
Vi king Cronholm. 19,e upp lo_gon . 
Tryckt 1940. Med 36 helsid es
b ilder. Pris 2: 50 

Sträck Er efter skönheten ":!r 
se. 475. Gymnostikhondbo~ for 
do mer. 126 sido r och 211 b ilde r . 
Tryckt 1947. Pris 4: 75 

Simning och livräddning Nr BB 
43S. En instrukt iv lä rob ok o_v Ture 
Sterne . En vä rde fu ll bok I kam
pe n för simkunnighete ns utbred
ning och drunkn_ingsolyckornos 
bekä mpande. 60 sid . oc h 50 bil 
de r. Tryckt 1946. Pris 1: 50 

Kartor 
K. A. K,s b i latl as Nr BD 60 

öve r Sveri ge i skol9 l , 500.000. 
Kartor na ära i fl er forg stryc k m, 
all o vägar tyd lig t marke rade 1 
röt t . Inbunden i klotbond . Be
,v ä mt format ti ll sammans med 
ett stort ortreg ister och ovstånds
tabel l. Tryckt 1948. Pris 14: -

K. A . K :s b i latla s Nr BD 59 
med ort sbeskrivning . Samma kort 
bok som fö reg åe nde men dess
uto m omfa tt ande 213 sido r orts
beskrivninga r med sto~spl oner 
och uppgift er o m seva rdheter 
m m Klotbo nd . Tryck t 1948. 

· · Pris 18: -
, S-N , Bilkarta N_r BD 121. 

En kortb ok öve r Sveri ge 1 ~kala 
1 , 500.000 t ryckt i fyra fo rge r 
vä garna i röt t . Inbunde n I klot
ba nd i bekvämt format med b lo
den pra ktiskt ordnade så att mon 
med el t tumgrepp d ir ekt slår 
upp önskat b lod. En modern 
vä gkarta t ryck t 1947. Pris 

9
: 
50 

, S-N , cykelkarta Over Sve: 
rige i skola 1, 300.000, tr yckt 1 
fyra färger och_ uppt<:gonde o_v
sevär t fl era vago r an e_n bil 
kar ta. Den är inbun de n 1_ klot
ban d med pra ktisk anordning så 
att ö nskat blod d i rek! slö s upp . 
Innehål ler äve n prakt iska råd for 
lån gfär der på cy ke l. 

Del I, Nr BB 477. Söder om 
Götebor g . _ 

Del 11, Nr BB 478. Got ebo rg
Stockho lm. 

Del 111, Nr BB 479_ Stockholm 
-Mora . 

Pris pr del inb. 7: 50 

C LA 

Turistkarta Nr 8B 415, över 
Sverigs-i skolan 1, 300.000 upp 
de lade i 24 blod . Var je blod in
lå st i en kartongpä rm. Ett för st
klassigt verk utgive t under med 
verkan av K. A. K . . och Sv_e~~ko 
Turisrfär enin gen. Vid rekv1s1t1on 
angiv blode ts nummer enl. ovan 
stående inde lnin gsplon . 

Pris pr bla d 2: 75 
Vägkarta Nr BD. 122. Mo_tor 

männens vägkarta ove r Sveri ge, 
i sko la l : l mi lj . 15 b lod ~0X ~4 
cm och registe r inbunden I spI
rolrygg. Pris 4 : 50 

Karta över Stockholm Nr BB 
291. Ny karta jämte vägvisa re 
över Stockh o lm med got unomn , 
husnummer, spå rvagn ~- och buss
linjer somt nomnregIster. Tryckt 
1951. Pris 1 : 50 

Hur man ser Stockholm Nr BB 
504. Ko rta samt 160 sid . ill !,l~tr . 
beskr ivnin g av sevä rdh eter , naIen 
m. m. En värdeful l mode rn och 
trev lig guide. Tryck t 1949. 

Pris 4: 75 

Musikskolor . 
Pianod rogspe!sskola ":!r B~ 29. 

En ful lständig loro bo k for pIo no
drog spe l. Innehå llet ä r !)PPl9gt 
pö ett enkelt och lättf attligt satt , 
s6 at t e leven dä r ige nom får en 
fullkom lig kännedom såvo l o m 
noterna som spelt eknike n. Tryckt 
1940. 

Pris 6: -
Dragspelsskola Nr BE 31. 

Svensk-Norska dro gspel sskolon 
för knappsp el ~~ _Ottor_ A kre . 1 ,o 
dele n fö r nybariore I notspe l
ning. ' Behandl ar ingå ende _de 
första g runde rna i notspeln1_ng 
med successiv ök nin g O':f svåri g
hetsgroden. Flera populoro drog 
spe lsmorsc her och va lser m. m. 
ing å i häfte t . Pris 4: 50 

Violinskola Nr BE _4, . av ~ 
Julin, för sjä lvunde rv1sn1~g for 
de n som på eg en hand vill lera 
sig spela vio lin , innehål la nde 
musika liska grundr egler , ~kolor , 
melodi ska övning sstycken, illus tr . 
och utförlig grepp tobell. 

Pris 3: -

Drog spelsskola Nr BE 30. Ju
lorbo Gy ll ings d rogspe lssko lo m. 
f ingersättning, är en myck!'t 
pI oktisk och omt yckt skol a f~ir 
den som frön nybö rj orstodiet vill 
a rbet a sig from t ill skick lig not 
spe lare. Ny upp laga, hel t om
arbe tad och komplette rad av 
An drew Walter . Pris 4: -

Dragspel sskola Nr BA 104, !år 
2-rodi gt spel jämte en samling 
omtyckta tonsty~ ken i _lättfattlig 
siffe rskrift . 25 olika musikstyck en . 

Pris 1: -
Dragsp elsalbum Nr BA 103, får 

2-radigo spe l, innehållan de mar
scher , va lser, schott is, pol kor etc. 
i lättf attlig sifferskrif t. 

Pris l :-
Gitarrskola Nr BE 64 av Sig· 

vord Aker mo n. En lättfot tad skola 
fö r sjä lvstudium i mod?r n plekt 
rumspelnin g. Pris 5: -

O rgelharmoniumsk~la _Nr BE 45, 
för nybö rj are av mus1kd ir . Albert 
Lindströ m och o mar be tad av mu
sikd ir . Danie l O lsson . Tryc kt 1947. 

. Pris 3:-
Munspelsskola Nr SA 1_05, 

spe lonv isning jä mte en somliryg 
omtyckta stycke n "i lätt( attl i8 SIi· 
fe rskrif t . Prts : 75 

Populä rt musikfexik_on Nr 80 _98 
med notiser om musiktermer-, in
strument och musikal iska be g! ep p 
somt biografier öve r mera kon~ o 
komposi töre r , söng- och mus1k
or t ister. Ar t ikla r om o per_o och 
operett, en särskild ovd_elning _om 
jazz musik somt en forteck n,ng 
över c,o 250 opero r. Ett 100-tol 
bild er och note xempe l. Tryckt 
1945. · 

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

Nr BB 271. Av J. L. Mow inkel. 
En lärorik liten bok . Tryck t 1944. 
63 sido r. Pris 1 : -

Radiolyssna re ns upp slagsbok 
Nr BD 176. En popu lär handbok 
om de n svenska radion och de 
olika sändores tationer ~o somt 
presenta t ion av ~Ila kondo r_o
diorä ster och musiker m. m. Rikt 
illu strera d . 239 sid . Tryc kt 19&>. 

Pris 8:-

G :öna Visboken Nr 88 488_ 
Den tr ev li ga ste och mes! . cm: 
väx lande visb ok som utgIvIts 1 
Sverige. 325 viso r, gamla och 
nya, sorgliga och lusti ga, . vackra 
och burles ka . Bl. o . 80 viso r av 
dage ns mest popu lära trubo _du
re r. Melodistämma till var je VISC . 
Rikt och rol igt illu strerad . 400 
sidor . Inbunden . Tryc kt 1949. 

Pris 8: 50 



Visböcker 
Allsånghäfte Nr BA 97. Ett 

häfte m. 45 st. kända visar och 
stnger . Något ur inneh. : Barn
domshemmet, På Reine s stran d, 
Vårt land, Du gamla du fri a , 
Elvsborgsvisan, A manda Lund
bom, Skepparvisa, Lugn vilar 
siön Vin tern rasa t ut, Dold mel
lcn 'lu rarna, Här är guda gott 
at I vara m. fl., m. Il. 
Pris 0: 30. Pris pr 5 st. 1: -

Lapp -Lisas sånger Nr BB 517. 
Texten till närmare 100 av Lapp
li sas omtyckta sånger varav 
flertalet med melod istä mma. 

Pr is 3: -
Visor man aldrig glömmer Nr 

BB 185. 180 oförglöm liga visor 
från det g lada åttit a let till de 
senaste årens stora slagnummer . 
192 sid. Tryck t 1950. Pris 3: -

Frå n gamla g la da tider Nr BB 
238. Innehåller ett 50-tal kända 
och omtyckta gamla visor så
som , Elvsborgsvisa n, H ja lmar o. 
Hulda, Kors på Idas g rav, I 
låga ryttart orpe.t, Arhol mavalse n, 
Amanda Lundbom, Kväsarvals en, 
Barndo mshemmet , Släckta fyror, 
Skepp som mötas, På Reines 
Strand m. fl. Tryckt 1938. 

Pris 1: 50 
Bordsvisor Nr BA 95. Ett häfte 

innehållande 15 styc ken trevliga 
bordsvisor . Tryckt 1941. 

Pris 0: 50 

FOR FEST OC H SCEN 
Festarr an görerna s hand bok Nr 

BA 158, av B. Zande r. Någ ot ur 
inneh., Hur en fest kommer til l; 
in~öpe n, artist er och dan smusik, 
reklamen, an sökan om til lstånd. 
A ll männa råd, affischer och an
nonser, barnfest er, bosarstånd, 
belysning, deko ra tione r , försäk
ringar , högtalaranläggning , in
kop, skämttävlingor och lekar 
m. m. Tryck t 1944. Pris 0: 75 

Godbitar för ungdomens afto n 
Nr BA ~9. lnneh ., monolo ger, 
sketcher, en liten teaterpjäs , 
poem, nyår stablå m. m. 

Pris 1 : -
För Scen och Kaboret Nr BB 

232. Rådgivare i scenuppt rädan
cie, sminkning och mycket annat 
som hör till Thalios värld. Upp
slag till · ~lubb fester och maske
rader m. m. Pris 2: -

Vacl skall vi hitta på? Nr BD 
53, 376 upp slag för t.:evl i_go pro
gram i klubba r och for eningar av 
Sven Bergman. Den för svenskt 
förening sliv värdefullaste bok 
som utkommit på årata l. 

Pris 2: 50 
Tips fö r klubbledare Nr BB 

516. Handbo k speciellt för klubb 
ledare i >Unga Odl a re>-verk
samheten men är mycke t värde
ful l för allo slags ungdomsleda
re m. fl. Beskri ve r slöjd - och 
hobbyarb eten samt täv lingar och 
andra tips ti ll programpunkter. 
400 sid. i llust r . Tryckt 1950. 

' Pr is 7: 50 

Sällskapsliv och förströelser 

Konsten att hålla tal Nr BB 367. 
Av S. Stenberg. Hur nybörjare n 
övar, lär sig be härska röste n och 
överv inna nervosit et. Exempe l på 
130 tal hållna vid festmiddogor 
och praktisk t taget _alla mä_iligo 
ti l lfällen. Hur föreninga r b!ldas 
oc h hur de arbeta . Diskussion er 
och föredrag . 8W utländs ka ord, 
deras uttal och bet ydelse. 192 
sidor. Tryckt 1951. Pri s 4: 75 

O förber edd som jag ä r ... Nr 
BB 278. Några rå d till t~lare, 
av H. A rvidsson. Med exempel 
på alla möjli ga fö rekomma nde 
ta l. 128 sid. 3 ,e uppi. Tryck t 1948. 

Pri s 2, 75 
Trän a för st - tala se' n Nr BB 

459, en talarkurs av H. Petter sson 
avsedd för studieci rklar och ung
do msklubbar. Boken behandla r 
bl. a . diskussioner och förenings 
möten . l l lustr. 111 sid. Tryckt 1946. 

Pris 2:-
Herr ord föra nde Nr BB 194. 

Handledning för 'med lemmar i 
fören ing ar , styrelser, klubbar och 
sällskap, ov Gerh ard Magnusso n. 
Tryckt 1949. 140 sidor . 

Pris 1: 75 
Konsten att uppträda korrekt , 

Nr BB 274, av Loren tz Bergh. En 
utförlig beskrivning på vår t ids 
sede r och bruk inom säl lskap s
livet . 92 o lika kop . 2CO sid., 25 
il lustr. Tryckt 1950. Pri s 2: 75 

Råd -och rim Nr llB 435. Ny 
illustrerad upplage. - ur ln neh.: 
Ta ler konsten med exempe l på ta l. 
O ver 200 ro li (:la telegram . Fä re
dr o(:l, mätes förha ndl in(:lor, deba tt , 
rep likfäring o. d. Förs lag till tex
ter för högt idsdagar, hyl lning s
brev, kondo leansbrev, bjudni ngs
brev, säll skapsliv ets etikett, vers
konstens reg ler m. m. 152 sido r. 
Tryckt 1948. Pr is 2: 75 

Har nen ör on Nr BB 386. Hy1I
ningste legram för namnsdar:iar , 
fädelsedo par, exami na, br ö llop 
m. m. av Sigurd Westb er g. Inne
håller c,o 500 tel egra msförslag 
m. m. Tryck t 1945. 82 sido r . 

Pr is 1: 75 
Hyllningstelegram Nr BA 92 t ill 

födels edagar, namnsdagar, för
lovni ngar, bröllop, jub i leum m. m. 
Tryckt 1941. Pris 0: 50 

Stora te legramb'o ken Nr BB 
235. Tusen trevl iga telegram till 
talrika tillföll en samt spirituella 
tal m. m. Tryckt 1951. 

Pr is 3:-

Lekbok för vuxna Nr BB 449, 
hur man gör en t råkig bju d ning 
trev lig. Beskrivnin g av ett 70-ta l 
trevliga söl lskaps lekar, i'llu strerad 
med talrika bilder och skriv en 
i humoristiskt kåserande stil. 2,a 
upplagan. Tryckt 1947. 

Pr is 4 : 75 
ldra ttslek ar Nr BB 439. En in

struktion sbok av Einar Gronberg , 
som i text och tr ev liga b i lder 
beskriver ett hundrata l idrott sliga 
ino m- och utomhus leka r. 64 sidor. 
Tryckt 1945. Pris 1: 75 

Tusen Tidsför dr iv Nr BD 45, av 
Walter Sperling, inneh . matema
tiska , geogr afiska oc h aritmetiska 
proble m. 358 teckningar . 222 sid . 
Tryckt 1945. 

Pris höft. 4 : 75, inb. 6 : -

Trivsam ma tidsfördri v Nr BB 514 
av A. Brob erg. Lekar , pro bl em 
och andra knåp och knep för 
barn. 94 sid. t ryckt 1950. 

Pris 4: 75 
Vem ve t vad Nr BA 193. 500 

frågor i skilda ä mnen med svar. 
PFis 1 : 25 

Gåtor och svar Nr BB 209. 680 
nötter att knäcka, för ga mma l och 
ung. 96 sid. Tryckt 1943. 

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

Robert Spångb erg . En samling 
proble m, spel och tids förd riv för 
barn och ungdom. 130 illustr. 125 
sidor. Tryck t 1944. Pris 2: 25 

Patiensboken Nr BA 39. Be
skriv ning a r över 30 ro l iga och 
intressanta patienser med illustr . 
Tryckt 1942. Pris 1: -

Auktion sbr idge Nr BA 169, 
hand ledning i modern auktions
bridge av Oskar Viklund . Tryckt 
1944. 48 sido r. Pris 1 : 25 

Smcf spel böcker Nr BA 36. · 
Varje bok inneh ålle r regler för 
ett av följande spe l , Nr 3 Prefe
rense. IPriff eJ. 5 Poker. 9 Auk
tionsbridge . 10 Jap ansk whis t . 11 
Schack . 14 Lätta ko rtkonster . 18 
Kontroktsbridge. 

Pris pr bok 0: 75 
Hur man spelar Canasta Nr 

BD 175 av E. Culbertson. En full 
stä ndiA hand ledn ing i det nu så 
po pulära ko rtspe let. 108 sid . 
illustr. Tryckt 1951. Pris 4: 75 

Schack Nr BB 210. Handledning 
i schack utarbe tad av Tom Wil
son. Med i llu str. 54 sidor . Tryckt 
1944. Pr is 1 : 50 

Yoga, Nr BB 506, >Utveck la 
Edra dolda kra fter>, av Ala
rik Degerman . Ettt vete nskapligt 
övning sprogram som utvecklar 
oanade fysiska och psykis ka kraf
ter. Tusentals män niskor ha yog a 
att tacka för sin framgång i livet. 
120 sid. 42 illustr. Tryc kt 1950. 

Pri s 4: 50 

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

Lär Er dansa själv Nr BB 500, 
av K. Wade . Beskrive r en ny 
fö renkla d lärometod. Stora dans
kartor utvisar all a steg man tar 
under dans runt golvet. Fullstä n
di ga kurser i fox-trot, slow-fax, 
ta ngo, samba, rumba , modern 
och gammal vols, hambo, schot
tis och polka . 48 donskartor. 
Kursen är idealisk fär nyb örj are. 
Tryckt 1949. Pr is 4: 50 

Den nya dan smetod en Nr BB 
219 av A. Ca rral. Undervisning 
enll g t den lättfattlig a me lod ime
to de n. Omf att ar gammal val s, 
schottis , hambo, po lka , fox- t rot, 
slow-fox , modern vals och tango . 
26 danska rtar. Tryckt 1949. 

Pris 2: 50 
Trolleri 

Troller i för alla Nr BD 89, 
av Charl es Hogon. En lärobok i 
mode rn magi . Med 143 figure r. 
2f>5 sidor. Tryckt 1944. 

Pris 3: 75 
100 ro li ga trollkanster Nr BB 

311. Med ledning av denna bok 
kan enva r utför a 100 förbluffande 
trol lko nster utan hjälp ov ap pa
rater . Tryckt 1942. Pr is 1: 75 

Simsalabim Nr BA 135, med 50 
trol leritr icks som vem som helst 
kan utfö ra utan fingerfä rdighet 
och uton appara ter, presenterade 
av Kärling. Dessutom i förseg lat 
konvolut > 1.000 kronors tricket> . 
Tryck t 1943. Pris 2: -

Kortkonster Nr BB 207, fö r 
envar utan apparater. 73 olika 
kortspels tricks kunna utföras ef
te r denna bok med en va nlig 
kort lek. 80 sidor. Tryc kt 1945. 

Pr is 2: 25 
Trolla och spå Nr BB 349. 

Fullstä ndig, praktisk handbok i 
en mängd enklare och svårar e 
r.or tkonst er samt olika sätt att 
spå med kort, av Sven Linde. 
Med 67 illustr . 176 sidor . Tryckt 
1945. Pris 2: 50 

Kortkonster Nr BB 206. Fyrtio
fyra olika, mycke t förblu ffande 
kor tkonster. Pris · 0: 95 

Spådomsbaken Nr BB 204. Kon
sten att spå i ka rt, i k"._ffesump 
och händer . Hur man sta l ler ett 
horos kop m. fl. spådomskon ster. 
Tryck t 1950. 112 sidor . 

Pr is 2: 50 
Tankelä sning Nr BA 163. Hur 

nian lä r sig ta nkeläs ning och 
buktal eri, av Nils Robert. 63 sid . 
Tryc kt 1943. Pris 1: 50 

Minneskanstnör Nr BD 154, ,Hur 
man blir minneskonst när och sif
ferakro bat> Av Gustav Lundgr en. 
En mycket intressant bok om ma
tematiska konststycken . Nå got ur 
innehå l let: det ludolfska ta let, 
sifferalfo betet, de rewe ntlo wska 
stereo typerna, de hundra ordens 
gåta, det fenomenala siffer min
net, mnemotekniska kortkonster, 
syn minnet , underbarn, den eviga 
ka lendern , rotdr agning i huvudet, 
snobbaddition, föde lsedo,gsskämt , 
siffer lek, magi ska kvadrater m.m. 
Tryck t 1948. 96 sidor . Med tabel 
ler och figurer . Pri s 3: 85 

Bokserien ELITEN 
Pris pr band 1: 85 

Nr . 
120 Spegli ng i en skärva, 

ov Marika Stiern stedt . 
121 A. P. Rosell, bankdirektör, 

av Wilh . Moberg. 
123 Stad i lju s, ov Eyvi nd 

Johnsson. 
129 Den vita vidd en, ov Albert 

Vikste n. 
125 Kungsgatan, av Ivar Lo

Johansson. Del. I. 
126 D :o . Del Il. 
132 Godnatt jord, av Ivar Lo

Johansson. Del I. 
133 D :o . Del Il. 
131 I dödens väntrum, 

av Sven Stolpe. 
134 Du bittra bröd, 

ov Gustav Sand gren . 
135 Lägere ldar läng esen, av 

H. Macfie-Hans West erl und . 
136 En flickas ära , ov 

Gustav Ullm o n. 

DE BÄSTA av vår tids svenska 
författare ä ra re presentera de m. 
kända verk i bok seri en E I i t e n. 

137 Bara en mor, ov Ivar 
Lo-Johansson. De l I. 

138 D:o. De l Il . 
142 Slätten , av K. G . Ossian

Nilsson. 
143 Det är inte sant, av 

Al ice Lyttkens. 
144 Månen över Lund, av 

Ingeborg Björklund . 
145 Folklivsbe rätt else r, av 

C. J. L. Almquist . 
146 Morgongåvan, av 

Jarl Hemmer. 
147 Ombyte av tåg, av 

Wa lter Ljungquis t. 
150 Wasawasa , av H. Mocfie

Hans West erlund. 
151 Kamra thustru, av 

Dagmar Edqvist . 
152 Synd en på Skruke, av 

l rja Brovall ius. 
153 ena och kärleken, ov 

Anna -Lenah Elgström . 
156 Slavar , av Gun~ild Tegen. 

FIB :s Folkböcker 
FIB :s Folkböcker ä r den mest såld a och b il liga ste bo kseriP.c i 

Sverige. Pris endast 1: 45 pr band, inb unde n krono r 2: 85. 
Obs! N ,o 180, 184, 185 och 192 finnes enda st häftade och 197, 
201 och 204 endas t inbundna . 

179 Ta hand am Ulla, av 
Ebba Richter . 

180 Upproret , av Rudolf Värn lund . 
181 Eti Sjursdotter, av 

Johan Folkber get . 
182 Brofors, av Johan-Olov 

Johansson. 
184 Live t är rikt , av G. Sandgren. 
185 Nybyggare vid Bäversjön, 

av Bernhard Nordh. 
187 Bergfinken, av B. E. Häi jer . 
188 Manja, ov Margareta Sube r. 
189 Rosolie, av H. Gr undsträm. 
190 Calmare nyckel, av 

A strid Kähr. 
198 Nätternas natt, av B. Rangen. 
191 Kungens rosor , av 

Moa Martinsson. 
192 Sången om den eld röda 

blomman, av J. Linna nkoski. 

Recept och 
beskrivningar 

Pri s pr st. 0: 25 
Pr is pr 10 st . 1: 75 

RA 1 Färnicklingsbad. 
RA 2 Til lverk nin g av spegelglas . 
RA 3 l mpr egnering av tält. 
RA 5 Skid va lla. 
RA 6 Solba dolja . 
RA 7 Ballonggas . 
RA 8 Oxidering av metall. 
RA 9 Metal lfä rgning. 
RA 10 Poleri ng av trä. 
RA 11 Fyrverkeri . 
RA 13 Myggolja. 
RA 15 Julgra nsbloss. 
RA 16 Fluglim. 
RA 18 Rakkräm. 
RA 20 Skokräm. 
RA 21 Skosmörj a. 
RA 25 Lådpas ta. 
RA 26 Framställ n. av blåkopior . 
RA 27 Försi lvri ngsbad . 
RA 28 Färkoppring. 
RA 29 Mede l mot myror . 
RA .30 Hårpomada . 
RA 32 Köldbla ndninga r . 
RA 33 Krukväxtgödning . 
RA 34 Två l. 

194 Iris och löjtnan tshjärta , av 
Olle Hedberg . 

197 Star ka re än !age n, av 
Bernha rd Nor dh . 

199 Nybyggare i Albe rta , av 
A xe l SoncJemose. 

200 Vit Vild ", ov Sverre Holmsen. 
201 Da jak, ov Erik Lundqvist. 
202 När natten ä r slut , av 

Hons Hergin. 
203 Man har gjort ett barn illa, 

av T. Dit levsen. 
204 Grönska min gränd, av 

Alla n Eriksson. 
205 Dans till gryningen, av 

Gustav Sondgren. 
206 Bär Börson, av 

Jo han Folkberg et. 
207 Vagabond liv i Frankr ike, 

av Ivar Lo-Joha nsson. 
208 Rum för ensam dam , 

av Arvid Brenner . 

RA 35 Såpa. 
RA 36 Ackumulatorladdning . 
RA 38 Etsning av stål . 
RA 39 Etsning av glos . 
RA 40 Släp ning av lju s. 
RA 42 Rätt och blått bl äck. 
RA 43 Framka llning av film . 
RA 44 Kopiering. 
RA 50 Bilputsmed el. 
RA 52 Hårvetten. 
RA 53 Fotografiskt bli xtpu lver. 
RA 56 Förtenning. 
RA 58 Parfymer. 
RA 59 Kemiska trol lkonster. 
RA 60 Träbetser . 
RA 61 Meta ll betse r. 
RA 62 Stereofo tografer ing. 
RA 63 Löd ning med lädtenn . 
RA 64 Höggl ans pö foto kopior .' 

Recepthandboken Nr BB 292. 
Kemisk-tekn isk recep thandbok för 
hem och indu str i . En samling till
förlitli ga recep t för tillv erkni ng 
av de i marknad en vanligast 
förekomma nde kemisk-teknisk a o. 
kosmetiska preparaten jämte någ 
ra anv isningar och råd för den 
kemisk-tekniska fabrikanten , ov 
ing. D. Svanberg. 284 sid. Tryckt 
1948. 4,e uppl aga n. Inbunden i 
klotband. Pr is 10: -
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; 

R I 
Mod ellångmaskiner 

Vä l utfärda ritninga r o mfattan 
de de taljritnin gar med fullstän
dig måttsättn ing oc h samman
stä ll ningsritn ing , al lt i skal a l , l. 

För en skicklig mode l lmekani
ker ä r det inge n svåri ghet att 
bygga en för stklassi g maskin ef
ter dessa ritningar, andra kan 
det ge nom att ta hjälp med de 
svåraste detaljerna på någon 
mekanisk verkstad. 

G jutgods 
Vi ti llhandahåller äve n obear

betad materia l passande till 
ångmaskinerna utom till RD 115. 
Prislista medföl jer ritningarna el
ler kan erhållas på begäran . 

Ritning Nr RO 112 t il l kom· 
poundångm askin med 52 mm häg 
tryc kscylinde r och 80 mm låg
tryckscyl inde r somt 44 mm slag
längd. Mask ineffekte n c,a 2/3 hkr 
vid 4 kg/kvcm ångtryck. Maski · 
nens höjd 360, lä ngd 340 mm. 
Svänghjul ets diam . :ao mm och 
vikt c,a 2,8 kg, vilke t ger maski
nen en jä mn och fin gå ng. Rit· 
ning en är uppl agd ' på två bl ad , 
en sammanställni ng och en de 
taljr itnin g. Pris 6: -

Ritning Nr RO 111, t i ll ency
lindrig modellångmaski n. Maski n
effekt c,a 1/4 nkr vid 4 kg/kvc m. 
Hä\'d 340, längd 215 oc h sväng
hju ets diam. 220 mm. 

Pris 3:-
Ritning Nr RO 115, till ventil

ångmas kin med liggande utfö
ran de. Ma skineffekt c ,a 1/4 hkr 
vid 4 kg/kvcm . Denna kraftigt di
mensionerade mode llmaski n är 
en trogen kopia av de stora ma
skine rna . 

Pris pr sats ritni ngar 5: -
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T N I N G AR 
Modelljärnvägar 

Våra ritningar över lokomot iv och va gnar ä ra synnerligen de
taljrika sko lr i tningar avsedda fär skickliga modellb ygg are . Sam 
exempel kan nämnas att lokomotiv Nr RO 118 består av över 200 
dela r. Ritni nga rna omfatta fullständiga måt tsättn ingar över a l la 
detaljer . Samtliga ritni ngar ära i he l skala fär spårvid d 0. 

Spårvidd 0 (32 mm) motsva rar skala l , 45. 

Ritning Nr RO 118. Snäl ltågs
lokomotiv fär ångdrift. Tota l 
längd med tender 540 mm. Cy lin
derdiam . 17 mm. Ritningen om
fattar 3 blad i stort forma t. 

Pris 12:-

Ritning Nr RO 119. Persontåg s
och växlingsl okomotiv. Längd 276 
mm utan tend er . Lokomotivet är 
avsett för el-dr ift medelst inb yggd 
motor i pannan. Pris 4: 75 

Ritning Nr RO 121. Elekt r. mo
tor i ged ig en konstruk t ion fö r 
spårvidd 0. Motorn avses att in
byggas i ång pa nna n på loket 
RD 119, men kan även använd as 
till el-lok . Pris 1: 50 

MOTOR : lämpli g för mj-lok ä r 
mode llmotor Nr L 851. (Se annan 
plats i katalogen .I 

Ritning Nr RO 109, till liten 
encylindrig ångmaski n, med 18 
mm cylinder dia m. Höjd 125 mm. 
Maskinen är utfärd i mässing s
gjutgods . Pris 1 : :m 

Ritning Nr RO 110, ti l l två
cylindrig ångma skin, samma som 
RD 109, men i tvåcy lin d rigt ut
förande . Höjd 125 mm. Längd 128 
mm. Pris I : 50 

Ritning - Nr RO 113, t i ll å ng
panna med tuber. Ståe nde mo
dell, höjd 350, diam. 115 mm. 
Speciell t avsedd för maskinerna 
Nr RD 109 och 110, men kon fö r
storas . 

Pris 1: 95 

Ritning Nr RO 120. Elektr . snät l
tåg slakom at iv. Län gd 376 mm. 

Pris 4:-
Ritning Nr RO 83, till d et sven

ska M-loke t i skala O och H 0. 
En T. f. A .-ritning ritad av Rustan 
Lange. 5 blad och 23 sid. ar bets
beskri vni ng . Pris 12: -

Ritning Nr RO 122, ti ll en res
gods vag n. 4-axlad stor modern 
vagn i samma typ som person
vagn . Längd 437 mm. Pris 3: 25 

Ritning Nr RO 123. Ci sternvag n
typ . Längd 186 mm. 

Pris 1: 75 
Ritning Nr RO. 124. Oppen gods 

vag n med bromskupe. 4-ax lad , 
längd 380 mm. Pris 2: 50 

EL-CYKEL 
El-cykeln N r BB 208. N i ka n 

själv ändra om Eder C)•ke l för 
elekt risk drift efter denna ful l· 
ständiga handbok. 49 ritni nga r 
och bilder . 4 ,e upp lagan. 

Pris 5: -
PUNKTSVETS 

Ritning RB 145 t il l en liten lätt
byggd punkt svetsappara t för 
a matö re r. Matas fr ån ett b il
batter i . Pris 1: 50 

METALLSVARV 
Ritning Nr RO 6, t il l en enke l 

metallsvarv för amatörer . Skala 
l , l. Längd ·700, du bbh ä jd 86, 
d ubb avstån d 320 mm. 

Pris 6:
Ritning Nr RB 142, t i ll T. f . A,s 

amatörsvarv. Skala 1, 2. 
Pris 5: 50 

Div~rse ritningar utgivna av 
Teknik för Alla 

Ritning Nr RB 120, t il l rit appa -
ra t fär ritbord et. Pris 2: 15 

Ritning Nr RB 122, till en liten 
ett rig tvåtak tsmotor . Med utförlig 
ar betsbeskrivning . Pris 0 : 95 

Ritning Nr RB 123, t i ll en minia
tyrdieselmoto r på 1/l 0 hkr. Med 
arbets beskrivning. Pris 2: 15 

Ritning Nr RB 125, t i ll en ko
pieringsap parat för fotografiska 
kopio r upp till 13x l8 cm. Ritning 
och a rbetsbeskrivning . 

Pris 7: 85 

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

Bygg själv en stjärnkikare! 

Ni kan s'lälv tillv er ka ett 15/150 
cm speg e te leskop, förstorande 
upp t i Il 200 gån ger, ef ter nedan
ståe nde handbok, innehållande 
ritningar, monte ringsonvisniogor 
och utförliga instru ktioner för till 
verkn ing en av såvä l de optiska 
som mekani ska detalj ern a. Ett av 
de intressantaste hobb yarbeten 
en händig person kan ta sig fär 
med . Totala materialko stnaden 
fär te leskop et blir c,a 60-90 kr. 
beroende på utför ande t . Vi till
handa hålla glas och al l behöv lig 
materia l för slipning och pole 
rin g m. m. Prislista medföljer 
handboken. 

Handbok Nr BE 36, hur man 
s\ölv bygger ett spegel!eleskap, 
I lustrerad be skr ivning jämte rit
ningar av civi li ngenjö r R. Schäld
strä m. Andra upp laga n. 

Pris 6:
VINO -ELVERK 

Ritning Nr RO 7. Fullständig 
beskrivQing till ett el -verk , vars 
huvudsakligaste beståndsdel a r ut· 
gä res av en gammal men i gott 
skick varande b i lgene rator , någ
ra vinkeljärn samt go lv . plåt . 
Detaljerade anvisningar för l ind
ning oc h sammanstä llning . 

Pris 1: 65 
TURBIN 

Vattenturbi11 Nr BA 4, Beräk
ning och konstruktion av en vat 
te nturbin av ing. E. O stlund . Med 
18 figurer . Beskrivning och full
ständig beräkning på en vatten· 
tu rbin som kon kopplas t i ll en 
va tten ledning och avge en effekt 
på c ,a 1/4 hkr, denna kan i sin 
tur driva en mindre ge nera tor för 
be lysning och laddni ng ·av batte
rie r . Pris 1 : 65 

Slöjd ritni ngar 
Ritningshöfte Nr 8B 423, inne

hå ll er ritningar t ill, nystkrona , 
tambu rspege l i olika model le r, 
pal lar i olika modeller , säten, 
bokställ, trap pstege, bokhyl lor , 
syskrin, baktråg, häng lompo, nät
skålar i öve r 60 ol ika mode ller 
och skärninga r, leksakssege lbåt 
m. m. Pris 1: 65 

Ritningshäfte Nr BB 424, inneh. 
r it ningar till : Tro lleri propeller, 
vindvisare med kompassros, b lom
sterlådo r, fågelholkar, fågel bord, 
träskedar, träsl evar, bo rdslom p· 
stakar i många olika mode ll er, 
nattduksbor d, bord, stol, skåp 
m. m. m. m. Pris 1: 65 

Ritningshäfte Nr 88 422, inneh. 
ritni ngar till snöskridsko r, såg
låda, skärbräden, knallpulver
p isto l, ljushå llar e, fiaspel, räv
spel, slipsh ä ngare, blamkrukställ, 
äggställ, karottbrick or, lju sstakar 
i äve r 50 olika modeller, ljuskro
no r, hand dukshän gare, över 40 
olika mode l ler t ill dock or i trä
skulpt ur m. m. Pris 1: 65 

Ritning Nr RO 82, till en iskälke . 
Pris 1: 25 

GITARRITNING 
Ritning Nr RB 140, till en gitarr . 

Ritning en är utförd i naturlig 
storle k och ritad av en fackman. 
Arbetsbeskrivning medföljer . 

Pris 1: 85 

Ritning Nr RO 79, till en tramp · 
drive n klyvsåg. Bordet höj- och 
sänkbar t samt fö rsett med klyv
a nhå ll oc h geringsanhå ll. En liten 
bra sak för hemsläjdare . Ritning 
oc h arbetsbeskrivni ·ng. 

Pris 1: 85 

Ritning Nr RO 12, ti ll en trä
svarv för motordr ift el ler tramp
ning . Enkel men krafti g konstruk
tion av trä och smide . 

Pris 1: 50 

Ritning Nr RO 74, til l fan erpre ss Ritning Nr RB 13, till hyve lbänk, 
med boc kar och presskivo. put shyvel, rubank och såg. 

Pris 1: - Pris 0: 50 

CL AS OHLSON & C : o A.-8 ,, INSJON 

. Väv stalsritning Nr RO 9. Rit· 
ning till en av husmoderskola 
rekommenderad vävslolstyp fär 
hemmet samt ti l l en praktisk 
kugg ställning och kugg ar . 

Pris 1:50 

~ 
Vövstol sbeslag , i extra pri ma 

utför ande av smidesjä rn. Satsen 
beslår av alla smidesb eslag. 14 
delar, som erfordras t i l l vävstol 
enlig! ovanstående rit ning. 

Sats Nr M 849, omål at järn . 
Pris 12: 75 

Sats Nr M 850, alum . bronsera!. 
Pris 14: 25 

Ritning Nr RO 75, t i 11 en komb . 
band· och skivputsmaskin . Band
put sens slipb o·rd är 20X30 cm och 
putsskivans diam. 20 cm. En sats 
ritning ar jämte arbet sbeskrivni ng 
kastar Kr. 2: 85 

Ritning Nr RO 67, til l en bänk
bo ndsåg. Hela höjden c ,a 1 me
ter . Pris fö r ritning jämte arb ets
beskrivning . Kr. 2: -

Bandsågritning Nr RO 11. Rit
ning t i ll en ba ndsåg för tramp-
ning . Tillverkas av trä . . 

Pris 1: 50 
Ritning Nr RO n, till en löv

sågning smaskin, som är av sedd 
fär trampning. Till verkas av trä. 

Pris 1: -
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Kombinerad snickerimaskin 

Ovanstående illu stration vi sar en praktisk, stabil och välkon
str uerod snickerimoskin som he lt kan byggas av den händige 
ama tören med undantog av sjä lva hyvelkuttern med därå sittande 
arb etsverktyg . Prislisto på dessa moski ndelar medföljer ritningen. 
Tota l längd 160 cm, höjd 90 cm. Den utförliga konstruktionsrit 
ningen till hela maskinen utgöres av 12 blod . 

Ritning Nr RD 73, till ovanst åe nde maskin kompl ett med arbets-
beskr ivningar. Pris 5: -

Ritning Nr RD 80, till sågbord Nr 2 till ova nståe nde snickeri
maskin. Utrustad med detta sågbord kan utföras en mångfald 
arbe ten med enbar t sågkligan . Pris 3: -

Ritning Nr RD 81, till motor
dr iven slipsten . Ett fyn d för varje 
amatör och yike smon. Dri ves av 
motor på c,a 1/5-1/4 hkr. Has
t igh et på slipstenen c ,a 70--80 
varv pr minut. Försedd med ställ 
bar t bord med var s hjälp en 
pe rfekt slipning erhå lles på alla 
förekommande stål. Ritning med 
varje detal j mått sott och utfö r lig 
orbetsbeskrivring. Pris 1: 95 

Ritning Nr RD lU , till grammo
fonmöbel med utrymme för in
montering av grammofonchassi 
eller skivväx lare jämte plats för 
radioapparat. Dessutom rymligt 
skivfack för 25-30 cm skivor samt 
ookhylla och bakom denna skåp 
med dörr på gaveln . En tr ev lig 
och praktiskt inredd grammofon
möbel, som öndock icke är svår 
att göra . Pris för utförlig ritning 
jämte arbetsbeskrivning. 

Pris 1: 75 

NÄVERSLOJD 
Näverslöjd Nr RD 143. En liten 

handledn ing med illustr. beskriv 
ning på sex olika sake r att göras 
av näver. 

Pris 1 :-
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Intarsiamönster 
med ritningar, mönste r och be
skrivningar till vackra inlägg
ningar av olika trä slag. 

Mönsterhäfte Nr RD 130, till 
bordslampa, barbord , cigarrett
skrin och syskrin. Pr is 1: 75 

Mönsterhäfte Nr RD 131, till 
klockfoder för bordsur och för 
vägg ur, gardinbräda och radio
bord. Pris 1 : 85 

Mönsterhäfte Nr RD 132, till 
tidning sställ , bord sur, spegelbord 
och spegelro m. Pris 1: 85 

Mänsterhäfte Nr RD 133, t i ll 
tre olika skri n, bricka och räk
bord. Pris 1: 75 

Mönsterhäfte Nr RD 134, t ill 
modern byrå, handspegel och 
pärmar till gästbok sa mt beskriv
ning på inbindning av denna . 

Pris 1 : 85 

Träskulptur 
Modellserie Nr RD 125, om

fattar skärn(ng av tassar, klor 
och bladornament för ben till 
stolar, bord och socklar . Rit
ningarna upptager även över
stycken till denna stolmodell. 
Trevliga sniderier och skärningar 
till brevpressar och sigill med 
djurmotiv. Formorbeten av nöt 
skålar och ljusstakar . Serie 1 A . 
Pris pr sats ritningar och mönster 

Kr. 1: 80 
Modellserie Nr RD 126, inn e

håller mönster o. arbetsritningar 
till ljusstakar, lampetter, skå lar, 
möbelornament, klockfoder, golv
ljusstakar, m. m. Serie 2 A. Pris 
pr sats ritningar och mönster 

Kr . 1: 75 

CLA 

Trädgårdsgunga Nr RD 10. Rit
ning till trö d gårdsgun ga med två 
soffor. Pris 1: 50 

Möbelritningshäfte Nr BA 123, 
inne hållande rumsinte r iörer på 
omkr ing 25 olika möbeltyper till 
herrum, sängkammare, salong , 
kök, hall, spor tstugor, trödgörd, 
flic krum m. m. Tryckt 1945. C ,a 
190 olik a möbler . 

Pris pr häfte 0: 60 

Möbelritningar 
Möbelritni~ _gar. 1: 10-dels skola 

till enkl a mobler . Mött oro ut
satta samt förkl ar ingar pö hop 
sättningen av möblerna, så att 
var och en som är något så när 
händig i att snickra själv kan 
göra sina möbl er. Ritade 1934-
1940. 

Pris pr ritningssats 1: -
Ritningarna levereras i följande 

sats er : 
Flickrumsmöbelritning Nr RB 20. 

Innehål ler en soffa, en säng, en 
sekretär , ett toalettbord , stal, 
bl ompiedesta l, nattduksbo rd. 

Herrumsmöbelritning Nr RB 19. 
Satsen innehåller ett skrivb ord, 
en skrivstol, en bokhylla, en 
soffa , stol och ett räkbord . 

Ritning Nr RB 24, till 3 stycken 
olika fötöljstom mor samt beskriv
ning på stoppningsarbetet. 

Möbelritning Nr RB 21, inne
höller ett spelbord, 3 olika sy
bo rd, 2 olika tabur ette r, en not
hy lla , 2 olika blom ställ. 

Sportstugemöbelritning Nr RB 
22, innehå ll er en tarsö ng, kar m
stol, stol , bard, skåp, bänk och 
fönsterhylla. 

Söngkammarmöbelritning Nr RB 
23. Möbeln innehåll er säng, toa
lettbord, linneskåp , tabure tt, stol, 
nattduksbord och bord . 

Möbelritning Nr RB 25, till ra
diobord, soffbord, ha llbord, pia
nobänk, taburett, 2 olika stola r, 
spegelbord. 

Salsmöbelritning Nr RB 107, 
innehö ll onde en buffe, en soffa 
med utdrag, bord med utdrags
skivor, stol och servering sbord 
på hjul. 

Sängkammarmöbelritning Nr RB 
108, innehållande ett nattduks
bord, toal ettskåp, spege l, en
manssäng, linneskåp, stol och 
taburett . 

Herrumsmöbelritning Nr RB 112, 
innehållande skrivbor d med lös 
hurts, lågt skåp, dyschatell, byrå, 
bokhylla, stol och bord med 
kakelplatt a . 

Sportstugemöbelritning Nr RB 
110, innehållande hörnsköp, bord, 
större och mindre stol, vi I sto l, 
kista, söte , pall och hörnbänk . 

Trädgårdsmöbelritning Nr RB 
111, innehållande bord, soff a, 
tabu rett och länstol. 

Klockfodralsritning Nr RB 113, 
innehöllonde tre olika bordsur, 
två olika go ivur och två olika 
väggur. 

Nedanstående ritningssatser til~ 
möbler av äldre typ, ritade 1923 
-1 934, realiseras . 

Herrumsmöbel Nr RB 1. 
Köksmöbel Nr RB 14. 
Sängkammarmöbel Nr RB 16. 
Ottomaner Nr RB 17. 
Hallmöbel Nr RB 18. 

Pr sats 0: 25 

, Bygg själv Eder båt, Nr 88 59. 
Handbok i enklar e bötbygge ri 
av John Svensson. Praktisk hjälp
red a vid byggandet av rodd-, 
sege l- och motorbötor, kanoter , 
ka ja ker m. m. 160 sidor och 138 
illu str. 5,e tillökade upplagan . 
Tryckt 1948. Pr is 3: 25 

Hur man ritar och bygger sin 
båt Nr 8B 368, av kapten Gun
r,a r Christernin . 2,o uppi. Med 
100-tals bil der och ritninga r. 154 

1 sido r. Tryckt 1945. Inbunden. 
Pris 6: -

Ritning Nr RD 78, till en insjö
eko, längd c ,a 4,5 m, stör sta 
bredd c,a 125 cm. En stabi l, lött 
rod d och rymlig eka . Ett speciellt 
monter ingssött gör den mycket 
lä ttb yggd . Pris pr ritning med 
o rbe tsbeskr ivning och materi a l
fö rteckning. Kr . 1: 25 

Roddbåtar 

Båtritning Nr RD 36. Ritning till 
en rundbottnad, klinkoyggd rodd
böt. Längd 4,3 m, bredd 1,4 m. 
Löttro dd. Pris 4: -

Båtritning Nr RD 37 i likh et 
med RD 36, men försedd med 
hjöl psegel. Pris 4: -

Båtritning Nr RD 90 till en 
kli nkbyggd, flatbottnad snipa. 
Längd 4,5 m, bredd 1,5 m. En 
vacker, bärig böl, lätt att bygga, 
gr undgöende, lättrodd och pas
sande till fiske. Pris 5: -

Båtritning Nr RD 31. Ritning till 
en flatbottnad raddböt. Längd 
4 m, bredd 1,3 m, mallat djup 
midskepps 0,45 m. Pris 3: -

Båtritning Nr RD 105. Klink
by ggd, rundbottnad jolle av trä . 
Vacker, bärig o . löttrodd . Längd 
3.5 meter. Pris 4: -

Båtritning Nr . RD 32. Ritning till 
en rodds nipo. Längd 4 m, bredd 
på moll 1,3 m. Mallat djup 0,45 
meter. Klinkbyggd. Pris 4: -

Båtritning Nr RD 92 till en liten 
jo lle. Längd 2,5 m. Klinkbyggd. 

Pris 4:-
Båtritning Nr RD 9~ ti Il en extra 

lä tt roddböt, byggd av kourit 
li mmad plywood . Längd 3,8 m, 
bredd 1,25 meter. Pris 4: -

Båtritningar 
Ritningarna öre vitkopior i skola 1, 10 och ötföljas av utfö rli g 

arbetsbeskrivning. 
Mollmönster !spantrutor och stövmönster! i naturlig, stor lek 

kunno erhöllos till alla nedanstöend e bötritning ar. Pris-lper sots 
detsa mma som för motsvarande båt r itning. 

De flesta av hör upptagna båttyper finnas av bild ade i kon
struktören John Svenssons bok >Bygg sjä lv Eder båt>. 

Segelbåtar 
Båtritning Nr RD 20 t i 11 en kra

vellbyggd sege lkutte r. Längd 4,5 
m, bredd 1,7 m. En billig och 
präktig liten kutter, som seglar 
bra. Lösköl av cement i plöt
hylsa. Trygg och lämplig pojk
böt. Pris 5: -

Bötritning Nr RD 21 till en kra
vellbyggd segelkutter . Längd 5 
m, bredd 1,8 m. Cementkål I 
plåt hylso. Prima sjöbåt. 

Pris 5: -
Båtri tning Nr RD 33. Ritning 

till en V-bott nad segelkutter med 
ruff. Längd 5,6 m, bredd 1,7 m. 
Ma ll ot djup 0,55 m. Klinkbyggd. 

Pri s 5: -
Båtritn ing Nr RD 26. Ritni ng till 

en halvdäck ad segelkutter 6 m 
löng, 2 m bred, smäcke r koster
typ, med 3 alika tackelritningar. 
Klinkbyggd . Pris 6: -

Båtritning Nr RD 16. Ritning till 
flat bottn ad hal vdäc kad segelkut
te r med lö s kö l. Längd 4,5 m, 
bredd 1,5 m, dju pgöe nde c ,o 30 
cm. En bå t som är enke l och lätt 
att by gga , men ändock trevlig 
och modern modell . Klinkbygg d. 

Pris 4:-
Båtritning Nr RD 94 t ill en Kos

terkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 
meter . Att byggas pö klink eller 
kravell. Smäcker form. Ruffad. 
Idealisk ferieb6t. !Skala 1: 20.! 

Pris 12: -
Båtritning Nr RD 24. Ritning till 

sydsvensk segelböt, 5 m lång . 
Denna bött yp är den mest van
liga i syd ligaste Sverige och 
Danmark . Klinkbyggd . 

Pris 4:-
Båtritning Nr RD 23 ti 11 en 

klinkbyggd sege lsnipa. Längd 4,5 
m, bredd 1,6 m. En god allmoge
typ, passande till sövö l yrkes
som nöjessegling. Pris 5: -

Ritning Nr RD 25 till Bleking
eka, läng d 4,5 m, bredd 1,5 m, 
en liten god sjöböt av gammal 
vä lkänd typ. Klinkbyggd. 

Pr is 4:
.Ritning Nr RD 38 till Blekings

eka . Längd 5 m, bredd 1.75 m. 
Pris 5: -

Båtritning Nr RD 22 till en liten 
segeljolle med centerbord. Längd 
4 m, bredd 1,5 m. En liten grund 
gående jolle, för inomskörsseg
ling . Billig pojkböt . Pris 4 : -

Båtritning Nr RD 95 till en V
bottnad pojkböt . Längd 5 m, 
Bredd 1,7 m. Att byggas helt 
eller delvis av kouritplywood . 

Pris 5: -
Ritning Nr RB 115 till TfA ,s folk

båt >Sländan>, (7 blod! . Längd 6 
m. Bredd 1,6 m. Spantutslag med
följer. En vacker segelböt ritad 
av Jack M. !versen. 
Pris inkl . licensavgift 12: -

Motorbåtar 
Ritning Nr RD 29, till en liten 

snabbgöende motorböt som byg
ges på klink . Anvä ndbar för sö
völ inom - som utombordsmotor . 
Båte ns längd 5,5 m, bredd 1,6 m. 

Pris 4:-
Batritning Nr RD 17. Ritning 

ti Il en motorbå t 6 m löng för 
inombordsmotor. Kon byggas pö 
klink eller kravell efter samma 
ritni ng. Lämplig för mindre bil
motor. Pris 4: -

Båtritning Nr RD 'O. Rit ning till 
en ruff ad motorbåt. Längd 7 m, 
största bredd 1,9 m. För inom
bordsmotor 6-15 hkr. Aven pas
sande för en bilmotor . Ruffen 
rymmer 5-6 personer. Kravell
byggd. Pri s 5: -

Båtritning Nr RD 18 till en V
bottnad motorb åt. Längd 8 m, 
bredd på spant 2 m. Mallot djup 
90 cm. Denna böt är mycket om
tyckt och på grund av sin form 
enkel att bygga . Försedd med 
rymlig salong. Ritning med ar
betsbeskrivning. Kravellbyggd. 

Pris 10: -
Batritning Nr RD 43. Motarböt 

med fl at botte n. 5 m lö ng, 1,33 m 
bred. För såväl utom- som inom
bordsmotor . Bygg es av trä och 
masonit. Lätt att bygga. 

Pris 5:-
Båtritning Nr RD 19. Ritning till 

en motorbåt 5 m lång, 1,5 m bred . 
Lämplig för insjöar . Passande 
för utom- och inombordsmotorer 
Klinkbyggd. Pris 4: -

Bötritning Nr RD 103 till en 
semesterbåt . Li.ingd 6,5 m, bredd 
1,9 m. En böt som kan användas 
i öppen sjö runt vöra kuster. 
Ruffat förskepp med plats för 8 
personer eller 3 sovplatser . 

· Pris 6:-
Båtritning Nr RD 104 ti Il en 

semesterbåt. Längd 7,5 m, bredd 
2,2 m. Ruff pö förskeppet med 
plats för 10--12 personer kring 
bordet . Ett litet ,familjehotell,. 

Pris 8:-
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Båtritning Nr RD 127. En om· 

tyc kt båttyp för utom bo rdsmotor. 
Voc ker och lät t båt som by gges 
på klink eller li stkrovell, i båd e 
foli en med bosode, lätta och 
b i ll ige spont. Läng d· 5,5 m, bred d 
1,6 meter. Pris 10: -

Båtritn ing Nr RD 128. Modern 
ströml inje for mad t rubb nos med 
förd äck och vin d rute. Bygg es pö 
listkra vell. För inom- ell er utom
bordsmotor . Län gd 5,35 m, bredd 
1,8 meter. Pris 10: -

Båtritning Nr RD 144. Moder n 
!'r:P för ino mbords moto r, likna r 
foregöen de tvö. Lågt och b rett 
fördäck med vind rute och trubb 
nos med fa ll ande förstä v. Längd 
5 m, br edd 1,75 m. Böten ör lätt 
och kon bygges pö klink e lle r 
listkro ve ll öve r samme mall a r. 
En 4-7 hkr båt moto r el ler liten 
bilmotor anvä nde s. 

Båtritning Nr RD 129. Stor 
modern, ruff ad motorbåt med 
fallande fö rstäv so mt utbogod 
trubbno s, som ger god plats i 
ruffen öt 8 per soner . Bygges av 
1 tums listk rovell på sågade spant 
och ba sade svep ti mmer. Längd 7 
m, bredd 2 m. Pris 10: -

B6tritning Nr RD 34 til l en li
ten snobbg öe nde V-bottenböt för 
utombo rdsmotor . Längd 5,5 m. 
Kra vellb yggd. 

Pris 5: -
Båtritning Nr RD 30 till en 

liten klink byggd båt för utom
bord smoto r . Län gd 6 m, br edd på 
moll 1,5 m. En lite n lättb yggd 
båttyp , som ligg er vack ert pö 
vottnel . Under det långe fördäc
ket kon anordnas två koj er var 
för båt en lä mpar sig för camping. 

Pris 5: -
Båtritning Nr RD 106. Moto r

snip a med sege l, lä ngd 5,5 m, 
bredd pö mo Il 2 m. En sto bi I 
präktig kli nkbyggd båt lämplig 
för skärgård sfiske. 

Pris 10: -
Båtritning Nr RD 28. O stersjö

koster. Kombinerad segel - och 
motorbåt , lämplig för såväl fi ske 
som för näjes seg ling. Typen ör 
en bre d, slyvseglonde och god 
sjöbåt . Klinkbyggd. Ritning en vi
sor tvö o li ka tockl ingsfö rslog. 
Båtens lä ngd 7 m. 

Pris 6:-
Båtritning Nr RD 145, >po/·k

kono t>. En iättbyggd och trev ig 
forko st fö r rodd eller paddling . 
Längd 4 m bredd 1 m. Flat bot 
ten och kli nkbyggda sidor . 

Pris 3:-
26 

Ritning Nr RB 143, t i 11 va tten
cykel, som mon gör ev en gom
mo l cyke l somt trä och masonit . 

Pris 1: 50 
Ritning Nr RB 144 t i l l poddel 

to rped, lä ngd 180 cm, en rolig 
sak för bade t, varmed mon 
snabbt te r sig fr om i vattne t. Mon 
pa dd la r de n liggande på to r
peden med bene n i va ttn et. 

Pris 1: 50 
Ritning Nr RD 40. Moso nit jolle 

med centerb or d . Längd 3,5 m, 
bredd 1,4 m, sege lyto 6 kvm. En 
lite n bill ig och lätt byggd sege l
böt med V-bott en oc h fär vönons 
vär t god segl ingsfärmågo . Utfö r
liga ritning ar med rod er, center
bord , spa nt, ak terspege l o. stäv 
i natu r lig storlek. Pris 10: -

Båtar byggda av masonit 
8ålrilning Nr RD 44. Motorbåt 

med V-botte n, 5,5 m löng, 1,4 
m bre d . För ino m- e lle r utom
bo rdsmotor. Bygges ev t rä och 
masonit. Pris 5: -

Båtritning Nr RD 46. Roddbåt 
med flot botte n, 3,5 m lång 
bredd 1,3 m. Bygges ev trä och 
masonit. Pris 3: -

Båtritning Nr RD 47. Roddbå t 
med fl o t botte n. Längd 4 m, 
bredd 1,4 m. Byg ges ev t rä och 
masonit . Pris 3: -

Kanalritning Nr RD 42. Sege l
kanot 5 m löng , 1 m bred. Byg
ges ev masonit. Pris 4: -

Båtritning Nr RD 98 ti l l en 
Canada-ka not med fi ol bott en. 
Län gd 4,5 m. Att bygges ev tr ä 
och masonite e ll er kouritlim mod 
p lywoo d . Pris 4: -

Byggnadsritningar 
Ritningar till sportstugor, uthus

byggnader, i:irindar, staket, höns
hus . m. m. Ritade av byggnads 
ingenjör G. Salomonssan. 

Pris pr ritning 1: -
Nr RB 37, egnoh emslodugård 

som rv mmer en häst, 3 ko r, svin, 
höns, kolv, loge, logk isto, vagn 
bod , magasin m. m. 

Nr RB 39, hönshus i avdelningar 
för olika stommar, varje avdel
ning rymmer en sta m om 25 höns, 
kon utbygg as för 20 stommar . 

Nr RB 40, hö nshus för 50 höns. 
Nr RB 41, hönshus för avel s

stam och 100 värp höns. 
Nr RB 42, kyckling hus i avdel 

nin gar. 
Nr RB 57, 2 ol ika trägr indar, 1 

järngrind, 2 o lika trästa ket och 
ett järnstak et. 

Nr RB 58, 2 o lika t rä grindar , 1 
järng r ind, 2 o lik a t rästaket och 
ett jär nstaket i andra modeller 
än Nr 57. · 

Nr RB 59, so mmarstuga inn e
höll ande ett stort rum med öpp en 
spis, käk, skaff eri, för stuga, käl 
lare. 

Nr RB 61, sommarstuge med 
käk , skaff er i, ga rde rob, ett stort 
rum med öp pe n spi s, förstuga 
och säng kammare. 

ÖPPNA SPISAR .. _ 

Nr RB 62, sommarstuge med ett 
stort rum, kokvrO, käl lare , vin d
fång , öppen veranda efter hel a 
lön gsidon . 

Nr RB 65, kolonistuga typ , Ull 
vrön, med ett rum och kokvrö . 

Nedanstående ritningar ära ri
tade av byggnadsingenjör E. Fors 
år 1939. 

Pris pr ritning 1: 75 
Nr RB 76, sportstugo 10,5X 4,5 

m, med storrum, sovrum, kök, 
ve ran da och ga rderober . 

Nr RB 77, sport stugo 7,20X 4,20 
m, med rum och käk, fö rstuga, 
gar derob , ved bod och moteriol
bod. 

Nr RB 73. Enlomilj shus 6,2X 8,9 
m, med käl larvåning, bottenpi on 
med va rd agsrum, kammare, kö k, 
ha ll oc h gard ero ber . Ovre pi on 
med 2 sov rum, he ll och gar de
rober . 

Nr RB 74. Sport-, jakt - och fi s
ka rstuga med ett rum och kokv rå 
fö rstuga med skåp . Storl ek 2,9X 
4,2 meter. . 

Nr RB 75. Sport - , jakt - och fi s
kor stugo , storlek 3,5X4,6 m, med 
ve ra nda , ett rum med kokv rö 
sovplat s över hela verand a n. ' 

Oppna spisar Nr BD 170. Ett 
häfte med 40 skisser i storlek 
1_7X_21 cm m_ed t~_evliga fö rslag 
ti l l oppn o spisar for villor , spo rt
stugor och stö rre gille stugor. En 
värdefull hjä lp för mura re , vi ll a
bygga re och öv rig e för vilka den 
ö.ppno. spisens yttre utfo rmning 
er ev int resse. 

Pris 3: -
Oppna spisar Nr BE 84. En 

handbok utgiven ev ,Hem i Sve
rige >. Mönga för slog till spisar 
somt råd om utförand e och kon
stru ktion . 96 sid . 150 illu str . 

Pris 6: 50 
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SUPPORT-GAP SVARVAR 
för modellmekanik 

Svarva, bo rra, gänga, fräsa, _ or~o rro1 sköra k~g 
go r m. m. i stål , metal le r, tro , 1solot1onsmolenol 
och a ndre ämnen. 

HUVUDDIMENSIONER: 
Tota l längd ......... .. .. . ...... . ........ .. 400 mm 
Dubbovstånd . . ..... . . .. . . . . .. .. ..... . . .... 150 > 
Svo rvdiom eter över bädd en . . . . . . . . . . . . . . 90 > 
Svo rvdi ameter över tvärslid en . . . . . . . . . . . 50 > 
Svo rvdiomet er i gapet .. . ......... · .. .. .. 110 > 
Gapets bre dd fr å n p lan skivan s yta . . . . . . 22 > 
Spi ndelb orrning a rnas diameter . . . . . . . . . . . 5 > 
Slide rnas motningslän gder . ....... . .. · . .. 44 > 
Slide rnas uppspönning syto r .. ....... _ . .. 38X 78 > 
Spindeln osens gän ga BSP 1/8" 28 gangor pr tum . 
Vöxe lhju l 10 st., 20, 25, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 
66 kugg. 
Dri vremskivo n för 6 mm rundr em. 
Driv remskiva ns di a met rar 28, 42 och 56 mm. 

Svarv Nr K 593 utrustad enli gt 
vidstå ende illust rat ion med hjul
håll ar e, vä xelhjuls ats, ledare
skruv samt motd ocka nr K 605. 
Automat isk matning. Vikt c :a 7,5 
kg. med o ljet a llr ik. 

Pris 178: -

Svarv Nr K 675, med korssupport och ledare
skruv somt motdo cko Nr K 604, men u'ton olj etallrik . 
Vikt 3,3 kg. Pris 97: -

ci!!=::==65':::::::::~~=d? 
Oljetallrik Nr K 612. Storlek 40x 15,5 cm. Vikt 

Pris 17: 25 

'"L 
Hjulhållare Nr K 596, 

KUGGHJUL 
Växelhjulsats Nr K 597, 

10 st. fräst a kugghjul, med 
kuggtole n 20, 25, 26, 30, 
35, 40, 45, 50, 60, och 66. 
Vikt c ,o 500 gram. 

Pris 38: -

Ma skinerna ä ra specie llt ti l lverkad e fö r model l
byg gare och a matö rer av olle slog, som till lågt 
pr is måste er hå lla en verkigl anvä ndb ar verkt ygs
maskin . Svorvorno kunna eft er hand komp lette( OS, 
gen om efl ar montog e av kompletterings de lor, vil ~o 
passa dir ekt e l le r med ringa pa ssnings orp ete. Drif 
ten sker med fotdrift el ler med el-motor over t ra ns
mission . Erforde r lig eff ekt är c ,o 1/8 hk. Svarvarna 
äro av bäste svenske gjutj ä rn och stöl, lackerad e 
och del vis polerade . I förh?ll o nde till s!orleke~ är 
stabilit eten enostö ende . Spind el lagre n oro ra di e ll t 
och ax ie llt onsöttboro . Spinde ln är gen omborrad 
med konisk t hål för dub ben och ho r gä ngad nos 
med krag e. Al lo slider öre ev l_oxty p_ och_ öre o~
sättb aro och låsbara . Ver ktygsshd en ar v,:_,dbar for 
konsvo rvning . Längd slid en hor långe onloggning s
ytor och glider ända upp till matdockan . Allo mol
ningsrottor ho ansättbart ax ialglapp . Sva rvarn a 
leverera s normalt med dubbar och medbringo re
skiva. 

Svarvstålsols Nr K 616, 
med 7 st. ol ika svorvstål. 
Runda 5 mm ev ko lstål 
härdad e och anl öpta. I 
trä klots. 

Pris 7: 25 

Svarvstålhållare Nr K 
603, fö r runde 5 mm stål. 

Pris 2:-
Medbringare Nr K 607. 

Av aduc era t järn , med 
hä rd ad stål skruv. Gr ip· 
vi dd -l5 mm. Pris 1 : 60 

Vinkelhylla Nr K 609, 
användes på pl a nskiva 
e ller att höll o ver ktygs
sliden som ve rtikal slid 
m. m. Vikt c,o 140 gram . 

Pris 6:-
Försättare Nr K 606, an

vä nde s vid svarvning med 
handstål. Vikt c ,o 135 gr . 

Pris 7: 25 

med hjult ap por ; koppling Extra kugghjul Nr K 598, 
och koppling sorm. Utan med någo t av kuggtalen Planskiva Nr K 599. 
kugghjul. Vikt c ,o 200 gr. i N r K 597. Diamet er 83 mm.·Vikt c ,o 

Chuck Nr K 600, med 
3 si. härdade stålb ocka r. 
Griper upp till 16 mm. 
Vikt c ,o 200 gram . 

Pris 20: 50 Pris pr kupg 0: 16 210 gram . Pris 7: 50 Pris 14: 75 
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Delningsapparat Nr K 
594, fästes pö vertikalsli
den el ler pö verktygsslid 
pö vinkelhy lla . Spindel 
nosen lika svarvens . Svar 
vens växel hjul använd as 
fö r delning. Kombinerad 
delning möjlig , Användes 
vid fräsning av kugghj ul , 
graderin g m. m. Utan 
kugghj ul. Vikt c :a 800 gr . 

Pris 48: -

Vertikalslid Nr K 608. 
V_rid - och lösbar i 2 plan . 
Forvandlar svarve n ti ll en 
li te n frä smaskin. Sliden 
li ka svarve ns. Vikt c ,a 550 
gram. 

Pris 19: 50 

Remledarearm Nr K 595, 
med tvö brytrullar . Att 
användas vid drift under 
bänk av svarv med au to
matisk matning, med e ll er 
utan oljetal lrik . Vikt c,a 

~ 
@ Spindeldocka Nr K 601, 

med hjulor m och lö ng 

I 
spindel för kugghjul , men 

_Korssupport Nr K 610. uta p remskiva. Vikt c ,o 
Vrkt c ,a 860 gram . 450 gram . 

Pris 28: - Pris 19: 75 <::~=----~ --
Ledareskruv Nr K ·611, med matni ngsratt , lager 

och mutter . Vikt c ,a 200 gr a m. Pris 13: 75 

Medbringare skiva Nr K 
649. Passande samtl iga 
vöra svarv spindlar sa mt 
delningsa pparat Nr K 594. 

Pris 2: 75 
Svarvdubb Nr K 650. 

Brow n a. Scharpes kana 
Nr 1. Ti llverkad av verk
tygsstö l och härdad. Pas
sar ti l l samtliga vöra 
svar vspind la r samt dess
utom i deln ingsapfar at 
Nr K 594. Pris : 60 

·(@ 
Remskiva Nr K 602, med 

3 hastighete r. 28, 42 och 
56 mm di am. Fö r spin de l
dock a eller transmission 
Vikt c,a 155 gram . · 

Pris 4: 75 

Parallellskruvstycke Nr 
K 293, i extra kraftig och 
pra kti sk konstr uktion. 
Mycket lött göng . Dubb el 
spindelfärin g . Vikt c ,a l 
kg . Svenskt fab r. Käft 
bredd 50 mm. Pris 4: 75 

Bordskruvstycke Nr K 
387, av prima svenskt 
fabrikat . Längd 15 cm. 
Svar tla ckerat . liven bruk
bar t sam stöd . Bred d 26 
mm. Största g rip vidd 50 
mm. Vikt 0,8 kg. 

Pris 4: 25 

Motdocka Nr K 604, m. Paralle _llskruvs!ycken av extra stabil och kraft ig 
rattmatat , genomborrat konstr ukti on, utforda av specia lgju t järn med skruv 
dub br ä r och löstag bar styrstolpar ach backar av stö l. Backarna härdade '. 
härdad d ubb. Vikt ca 300 Bas.ta svenska fabrikat. 
gram. Pris 18: 75 Käftb redd Spännvidd Vikt Läng d =$J fäi ~~ .~i ,;) i 

Pris 
17: 50 
33: -
49:-

500 gram . 
P · 15 Matdocka Nr K 605, lika 

ris : - N r K 604, men äve n ställ ~ 

Fotdrift Nr K 613, med 
3 st. hastigheter och en 
liten extra remskiva för 
löga varvt a l och stor 
dragkraft . Diam eter 200 
mm. Vikt c :a 11 kg . 

Pris 49:-

28 

ba r i sidled . Vikt c ,a 400 
gram . 

Pris 29: 75 

Transmission Nr K 615, 
med 150 mm remskiva 
samt drivremskiva, lika 
svarvens . Vikt c a 1,4- kg. 

Pris 26: 50 

Skruvstyckebackar Nr K 
878, av profilmässing . Ett 
praktiskt och ofta nöd 
vä ndig t skydd för arb ets
stycket . 
Längd mm 

45 
60 
75 

Pr par 
1: 85 
2' lO U ' I k' N 2· 35 mversa mas rn r K 

· 1020, med slip skiva , 70X 
12 mm med skyddsköpa 
och anhöll, fi ltpo lertris sa 
sa ml bor rch uck med 3 
backar ach 5 mm grip
vidd . Motoreffekt 1/7 hkr . 
Gör pö böde lik- och 
växelströ m och finnes för 
110, 130 el ler 220 volt . 
Tota l längd 26 cm ach 
höjd 14 cm. 

Filklove Nr K 120, med 
33 mm br ed a slipade käf
tar, Längd 11 cm. 

Pris 3: 25 Pris 110: -
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Tillbehör till G eBe m. fl. slipma skiner . Samt li ga 

nedansl åe nde de la r ha 75 mm dia m. och 10 mm 

Bänkslipmaskin Nr K 887 
ov förstklassi gt svenskt 
fabrikat, för slipskivor 
o . dy l. upp till 1 X 5" . 
Spinde ln löpe r i gMdla 
ger och passa r skivor m. 
1/2" höl. Maski nen _ har 
g·jutna skydd sköpor over 
skivorna samt ställba ra 
a nhöll och v-remskiva. 
Hela höjd en 180 mm. 
spind elns längd 255 mm. 
Vik t uta n skivo r 4, 1 kg . 
Pris utan skivar 27: -

axel hö I. 
rr is 3:
Pris 3: SO 
Pris 1: 95 
Pris 2: 75 
Pris 3 : 90 

Bandslipmaskin Nr K 
963 helt av stö l m. band
ski~or av gummi ach kil
spö rskiva av lättmetall. 
Med ku I lage r och auto 
mat isk bondspänning. To
ta l höjd 570 mm. Bred d 
135 mm. Djup 270 mm. 
Vi kt 2300 gt. Bondhjul ens 
d ia m. 100 mm. Bandbre dd 
25 mm. Ramskivans diom. 
65 mm. Kraftbehov c ,a 1/4 
hkr . Arb etar lika b ra för 
trä- som metallbearb et
ni ng och användb ar ti l l 
a ll slags slipning o~_h 
putsning . Genom _ de_n val 
avvägd a bandspannrngen 
och bandskivarnas ela sti
ci tet är de t mycket lätt 
att vid bearbetn ing av 
runda och oj ämna ytor 
arbe ta sövö l mot bandet 
som mot skivorna. En 
verklig t värdefull maski~ 
söväl för yrkesbr uk sam 1 
hobbyv er kstade n. Ett slip 
band medfölj er. 

Pris 42: -
Kilrem Nr K 964. Längd 

70 cm passande !. ova n
stöe nde bandslipmaskin . 

Pris 1: 50 
Slipband, ändlös a 25X 

1200 mm av smärgelduk 
pa ssande ovon st. band · 
sli pmaski n. 

Nr Gro vle k Pris 
K 998 f ina 1: -
K 999 medelfina 1: 10 
K 1000 medelg rova 1: 15 
K 1001 grava 1: 25 

Nr K 625. Lumptrissa . 
Nr K 626. Borsttr issa . 
Nr K 627. Polertris sa av f i lt. 
Nr K 628. Polertrissa av bomullsg arn. 
Nr K 629. Stå lkrat strissa . 
Nr IC 645. Slipskiv a , br ed d 6 mm. 
Nr K 646. Slipskiva, bredd 12 mm. 

Pris 3, 50 
Pris 3: 85 

Hålskärare av svartan
löp t stöl stäl lba ra för 
skärning av höl med 2-

Bänkslipmaskin Nr K 
811, är en ex tra prima 
maskin fö r vanligt slip
ningsorbete i mek. ver k
städer, snickerif abriker, 
reporoti onsverkstäde r m. 
m., den kon även använ
das för polerskivor och 
dyli kt. Den är försedd 
med ställbara anhöll, kil
spörremskivans stor!. 15X 
60 mm, spin delns längd 
31 cm som löper i me
tol loger. För slipskivo r 
upp till 15X140 mm. Vi kt 
utan slip skivor 3,5 kg. 
Pris utan sl ipskivor 

Sifferstansar, 9 st. stan- 10 cm d iameter . 
ser 0-9, av extra fin t Nr K 703, med cylind
stöl, omsorgs ful lt utförd? ri skt fäste sa mt med styr
och för varade i p lötetur. tap p och stöl för hö rt 

Nr K 780, siff er höjd 2 material sösam pl öt, isa-
mm. lit masonit o . dy l. 

Pris pr sats 9: 50 · Pris 5: 10 

19:75 
Kil re m Nr K 855, pas

sande ovo nstöende slip
maskin. Profil : Höjd 8 
mm, br edd botten 6 och 
topp 10 mm. Längd 80 cm. 

Pris 3: 50 

~ 
~ 
Slip$kivar (passande bl. 

a. avanst. slipmaskiner) . 
Stor!. 5Xl/2" med 112" 
axel hö I. 

Nr K 846, fin. 

Nr K 781, sifferhä id 3 Nr K 756, med fy rka nt-
mm. d t 

Pr.,s pr sats 9: 25 fäste sa mt me styrspe s 
och stö l för miukt mate-

Nr K 782, sifferhöid 5 rial sösom papp, lä der, 
mm. porösa plattor o . dyl. 

Pris pr sats 12: - Särskilt läm plig för elek 

Bokstavsstansar, av ex
tra prima fabri kat . Finnas 
i 5 oli ka baks tavshöjde r. 
Satserna bestör av 27 
stansar i plöt etui. 
Nr Bakstavshöjd Pr sats 

25: 25 
24: SO 
32:-
33 : 75 
34:-

K 891 2 mm 
K 892 3 mm 
K 893 4 mm 
K 894 5 mm 
K 895 6 mm 

~ 
Ritsmått Nr K 853 för 

både trä och metalf. Ett 
precisiansverktyg av hög
sta kvalitet . Tillverkat av 
polerat stö l, med special
härdade dubbla skärtr is
sor . Längd 15,5 cm. 

Pris 9: 75 

triker vid utskärning i 
väggpl attor för försänk
ning av dosor och kon
takter. 

Pris 6: 75 

I I I' 
Reservdel ar passande 

böda avanstöende höl
skärare, va rigen om 4 
alika typ er kan kombi
neras . 

Skärstål Nr K 704, för 
hå rt mate ria l. 

Pris 0: 85 
Skärstål Nr K 731, för 

miukt materia l. 
Pris 0: 85 

Styrtapp Nr K 939, för 
hört mater ial. 

Pris 0: 90 
Styrspets Nr K 938, för 

miukt material. · 
Pris 1: 25 

Slipmaskin Nr K 989, 
Kraftigt utför ande av 
frostlacke rat giutiärn . För 
slip skivor upp till 1". 
Axeldiam . 15 mm. Utväx
li ng 12,1. Ställbart anhöll 
med a nordn ing för slip
ning av borrar . Med slip
skiva 6" X l". Vikt 3,9 kg. 

Pris 38: 50 

Nr K 847, mede,lfin . 
Nr K 848, medelgr ov . 
Nr K 849, grov . 

Pris p r st. 6: 25 
Slipskivor, storlek 5X1" 

med 1/2" axelhöl. 

Nr K 926, grov . 
Nr K 927, medium. 
Nr K 928, fin . 

Pris pr st. 9: 25 

... 
Bultgängklappa Nr K 734, för fyrkantiga gång

snitt, 1/4"-51?/' . Tillverkad av stark_aluminiumlege
ring och blankpal . Längd 45 cm. Vrkt 0,8 kg . 

Pris 6: 85 

l,,C,_,L-A,-:-S-O:-:-H;-;L--:S,-.,0:::-.N.,..---;;&;--;C;._:~o-A'.---;;B-.,-l"N.ocs•Jro'i"'N~.....!..-----------------;;29 
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K 505 K 658 K 659 
Skruvmejsel Nr K 505, 

ställbar: Fast, höger eller 
vänstergöng . Lackerat 
handtag i bekväm farm . 
Klingans längd 130 mm 
och 6 mm bred . 

K660 K66 1 K 662 
Skruvmejsel Nr K 660, 

med 125 mm löng och 5 
mm br ed stölklinga, pa· 
lerat träskaft . Hela läng
den 225 mm. Pr is 0: 50 

Gr iptå ng Nr K 993. Ett nytt mycket praktiskt 
verktyg med vars hjä lp mon fä ster skruvar, ploc 
kar upp detalje r etc . på svöråtkomliga ställen i 
motorer, radioapparater osv . Ti l lverkad av mäs
sing med fjäder och gr ipk lor av stå l. Längd 40 cm. 

Pris 1: 75 
Skruvmejsel Nr K 661, 

med 140 mm· löng och 8 
mm bred mycket kraftig 
stölklinga , gulpalerat trä
skaft. Hela längden 265 
mm. Pr is 0: 65 

Pris 3: 85 
Griptång Nr K 994. Samma som föregö ende men 

50 cm lång . Pris 3: 95 
Skruvmejsel Nr K '6.58, 

med 95 mm löng och 6 
mm bred stölklinga . Po
lera t tr ähandtag. Hela 
längde n 175 mm. 

Pris 0: 25 
Skruvmejsel Nr K 659, 

med mycke t kraf tig stöl
klinga, längd 50 mm, 
bredd 8 mm. Hela läng
den 120 mm. Gulpalerat 
träskaft . 

Pryl Nr K 662, av blank 
pole rat stöl . Spetsen fyr
kantig m. skarpa kante r , 
skaft av rödpolerat trä, 
m. genomgöende klinga. 
Hela längden 175 mm. 

Skruvmejsel Nr K 757, 
för finme kan iska arbeten. 
Den har fyra utbytbara 
stö lk lingor 1-2 mm bre
da . De extra klingorna 
förvaras i skaftet. Ti I lverk. 
av mässing och förnick
lad . Läng d 10 cm. 

Pr is 0: 50 

Pris 1: 35 
Pryl Nr K 663, är i lik 

het med K 662, men ej 
försed d med genomgöen
de klinga . Pris 0: 80 

Skruvmejsel, extr a kraftig t utförd i kromvana
diumstöl med mattförkrom ad yta. Skaft av slag
säker specialplas t. 
Nr Bladdim . 

K 951 1/4 X 4" 
K 952 5/l6 x 5" 
K 953 5/l6 X 8" 
K 954 3/8 X 10" 

Total längd 
19 cm 
23 cm 
30 cm 
38 cm 

Pris 
4: 75 
6: 75 
7: 25 
9, SO - lllt11- , =: , .•• 

Tryckskruvmejsel Nr K 211, ANCHOR 130 A, 
högsta kva litet, omställbar för höger- och vänster 
gö~g samt fast. Förnicklad. Atfö lje s av 3 me jslar 
rJv alika bredd. Längd utskjuten 44 cm. 

Pris 24: 50 

Pris 1: 75 

Skruvmejslar , av blöon 
läp t stöl, i fernissade trä 
skaft m. mässingsholk . 

Nr K 769. Längd 16 cm, 
3 mm klinga. Pr is 0: 28 

Nr K 770. Längd 19 cm, 
3 mm klinga. Pris 0: 30 

Nr K 771. Längd 22 cm, 
3,5 mm klinga. Pr is 0: 32 

c:=o~--~ 
[ ~ 

Skruvmejslar av ameri
kanskt ex. kraft igt fabri
kat försedda med paten
terad . praktisk skruvhål
lare. Klingan av blåan
löpt sexkontstöl, handtag 
av genomskinlig plast . 
Nr Längd mm Pris 

K 736 105 3: 25 
K 737 145 4: 25 
K 738 180 5: 50 
K 739 245 6: 75 
K 740 335 7: 75 

= ~ 
Fickmejsel Nr K 390. 

Genomskinligt pla stskaft 
med klips somt förnicklad 
stålk li nga. Hela längden 
11 cm. Pris 1: 20 

Skruvmejsel Nr K 850. 
Trev lig fic kmejsel med 
skaft av transparent p last . 
Längd 12 cm. 'ris U: 65 

Vinkelverktyg Nr K 958, ALFA. Ställbart frön 0'-
450. Avsett för roterande verktyg, sösom skruvmejs
la r, hy lsnycklar, gängtappor etc. Tillverkat av pri
ma stöl. 4-delad chuck med max. 6 mm grip vidd. 
En mejsel medföljer. Längd 37 cm. 

Sylborrar, av blöanlöpt 
stå l, i gula träskaft, med 
mässingsholk. Längd 16 
cm, gro vlek 3 mm. 

Nr K 772, med helr und 
spets. Pris 0: 28 

Nr K 773, med halv rund 

Universalverktyg Nr K 
966, av förnickl at stö l m. 
stadigt, refflat grepp. 2 
olika skruvmejs lar, upp
ry mmare samt syl fö rva
ras i skaft et och fastsät 
tos vid behov med ett 
handgr epp i höllaren . 
Skaftets längd 105 mm. 

TryckskruvmeJsel Nr K 
995. Stä llbar ör häge r, 
vänstergång samt fast . 
Förnicklad. Åtföljes av 3 
st. mejslar i olika bredd . 
Längd utdragen utom 
mejseln 21 cm. 

Pris 11: 50 

~o 

Pris 17: 75 

Skruvmejsel av prima 
stöl med isolerande hånd 
tag av pl ast. 

Nr Längd 
K967 12 cm 
K 968 16 cm 
K 969 20 cm 

Pris 
1: 25 
1: 30 
1: 35 

spets. Pris 0: 29 
Nr K 774, med fyrkant -

spets. Pri s 0: 30 
Borr Nr K 775, av blå

anlöpt stål med cylind
riskt fäste. Lämpliga sam 
fär sänkare, modellborrar 

Pris 3: 90 

för slappare och dylikt . 
Nr Starl . mm Pris Huggmejsel Nr K 555, 
1 2x80 0: 15 av extra prim a Eskilst uno-
2 2,5X 90 O: 16 fabrikat . 
3 3x 100 O: 17 Lä~gd 4" 6" 8" 
4 3,5X 110 0: 18 Pris 0 : 95 1: 60 2 : 20 

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

Svängchuck Nr K 74_4, 
med 3-bockig chuck _far 
max. 6 mm pö en svan_g 
av stö l med svarvat tra
handtag. Total längd 30 
cm. 

Pris 6: 60 
Svängförsänkare Nr K 

745 17 mm ,s försänk er€ 
med sväng och handtag 
sam Nr K 744. O 

Pr is3: 5 

Svängmejsel Nr K !.46, 
skruvmej sel med s_yong 
och hand tag som fareg. 
5 el ler 6 mm bred kl ing a . 

Pris 2: 35 

Verktygshå llar e Nr K 914 
av stål med 4-bock,g 
chuck. Största gr ipvidd 
8 mm. Förskjutbar t hand
tag. Längd 9 cm. 

Pr is 6:-

Stiftklove Nr K 877, av 
extra prima fabr . med 
reffl ot skaft och 4-de lad 
chuck. Längd 90 mm. Fin
nes med 0,5, l el ler 1,5 
mm borrning 

Pris 2: -

~~ 
Kombinati onst6ng Nr K 

1003. Blanksli po t huvud 
med flack-, rör- och av
bito rtöng somt tråd __ klip· 
pore. Bästa kvalt . Langd 
7". 

Pris 3 : 95 

Kombinationstång N_r K 
799, med handtagen . ,so· 
lera de med extra t1ackt 
gummi. Kombinera d rör-, 
fl oc k- och avbitar töng . 
Längd 19,5 cm. 

65 Pri s 7 : 

Sidavbitare Nr K 1004 
med enke ll ed, längd 5 
tum. Engelsk kvolitetstöng . 

Pris 3: 75 

flac ktön g Nr K 794. En 
lätt man stark tång, av 
blank pressad stålplåt . 
Handta g och käftar reff
lode. Längd 13 1/2 cm. 

Pr is 1: 75 

Hovtång Nr K 870! av 
kraftigt svenskt fabrikat. 
~ngd 15 cm. ~ 

Pris 2: ,5 

~:::; 
Plåtsax Nr K 575, ov 

bästa Eskilstunafa brikat. 
Längd 10" . 

Pris 11: 50 

: ) Atlastång Nr K 817, till-
verkad av .mattförn ick lat 
stål och med refflade och 
härdade käftar . Den kan 
användas sam flack- och 
rärtång , filklove , skiftnyc
kel m. m. Nycke lvi~d en 
kan med en skruv stolles 
från 0-25 mm. Längd 225 

Pincett Nr K 755, för
nicklad, längd 8 cm. 

Pri s Q: 40 
Pincett Nr K 97, för 

nickiad, längd 11 cm. 
Pris 0: 60 

mrq. 
Pris 11: -

Hylsnyckelsats Nr K 
1033 av förnicklat stål. 
Med räfflat handtag, 
längd 15 cm, och _ 5 ut
bytbara hylsor for 6-
konts muttra r med 5-9 
mm gripvidd. 

Pr sats 9: 25 

Hylsnyckelsats Nr K 1002 
med 6 alika 6-konthyl sor, 
10 cm löngo . Gripvidd 11 
-23 mm. Satsen levereras 
i läderetui. 

Pris 8:-

"" Skiftnyckel Nr K 816. 
Hejad av stå l och he lt 
härdad. Längd 15 cm. 
Gripvi dd 35 mm. 

Pri s 1: 90 

Stålskala Nr K 890, av 
smärg lat stål med grave 
rade mm- o. eng. tum· 
skolar. Längd 33 cm. 

Pri s 2:-

Stålmåttband Nr K 1014, 
självspringande band, 2 
m långt, bredd 16 mm. 
Tum- och mmgrodering . 

Pris 1: 55 

Mikrometer Nr K 1017 i 
förnämsta precisio nsutfö
rande. Med friktians
spärr, _1/100_ mm g rade
ring , gang st,gning 0,~ mm. 
Mäter till 25 mm. Langd 
130 mm. Levereras i för 
varingslöda av trä . 

Pri s 46 : 50 

Mikrometer Nr K 1024 
med friktion, 1/100 mm 
graderi ng , st_ign ing 1 mm. 
Mäter upp t,11 25 mm. 

Pr is 14: 50 

Mikrometer Nr K 717, 
med gradering i 100-del~ 
mm. Gängstign. 0,5 mm. 
Mäter upp t i ll 15 mm. 

Pris 12: 75 

~ · q. i';;z ,, 

Skjulmått _Nr . K 86_8, _för 
in- och utvond1g matnin g 
samt med djupmått. A lla 
mått avlösas direk t på 
skalan . Av speciol stö l a. 
hel t härda t till stor yt 
hårdh et. Skalan är gra
derad i 160 mm o . 6 eng . 
tum. Med nanieskala fö r 

·1110 mm och 1/128" avlas
ning . Gångtabell på bak
sidan. Ett högklass igt pre• 
cisiansverktyg av bästa 
Esk i lstunafabrikat. 

Pris 26:-

~ , .... ,., .. ;-a·e"·t;;":·· • ,i, 

Skjulmått Nr K 945. ett 
bi lligt men fullgott mått 
av pri ma fabrikat med två 
nanieskalar, 150 mm och 
6 eng. tum. Använd~art 
för ytter · , inner- o . d1up
mått . Löparen förflyttas 
med fri ktia nsrul le. 

Pris 5: 50 

~:r: ·; ,·,·.~·.;;:·, , ,.+ 

Skjutmått Nr K 1016 av ~ ~ --· · · · ·· plast med inl ag d metall-~:~ Stålmåttband Nr K 1015, skena . För utvändiga el-
längd 2 m, bredd 16 mm. ler invändiga mått samt 

Pincett Nr K 854, med 9 d Sluten kapsel med fjäder anslags eller djupmål· 
st~rpinne a . refflat grepp . Sylskaft Nr K 85 ' hme2 sam drar in bandet vid ningar. Av lösning på 1/10 I I tål fer nissat träskaft ac · L" d 16 cm Ti !verk . av pa era s · d h k tryck på en knapp . mm. ong · 
Längd 12 cm. 0 backig förnickla c uc . Pris 2: 25 Pris 2: 75 

Pri s 3: 5 Pris 0: 65 
-;-~...;;.;:;:;J~-:S::-~;To~!..__ ___ -=-.:.__ ___ 331 

CL AS o H L S O N & C: o A. · B., I N SJ O N 



11111 

Lödtenn, 50/50-procen
tigt bö sto engelska löd
tenn i 2 mm tröd , harts
fyl ld. 

Nr K 685, i ringa r om 
3 meter. 

Pris 1: ,40 
Nr K 9Ml, pö p lötspole 

om ½ kg. (c ,a 23 ml. 
Pris 9: 50 

ALUMINIUMLODNING 

Lödmetall Nr K 937 för 
lödning ov a luminiu m och 
lättmetall. Använ des lika 
som lödten n. 

Pr stång 1: 75 
LODSALVA m. TENN. 

a4mlil 
Lödsalva Nr K 810, in

nehö l lande tenn a. mag
nesium, varmed smö löd
ningor kan göros mycket 
enkelt a. snabbt, t . a . m. 
utan lödko lv, med enda st 
en tändsticka. Myck et 
proktiskt att ha till hands 
fö r tillfälliga löd ninga r. 
I tuber om 50 gram. 

Pris 1: 25 

Lödsalva av god kvali
tet i ble ckburko r. 

Nr K 807, inneh. 25 gr . 
Pris 0: 35 

Nr K 808, inneh . 50 gr. 
Pris 0: 55 

Nr K 809, inneh_. 100 qr . 
- Pris 0:85 

Lödsats Nr K 102, för
packad i kartong, inne
höll ande en lödkolv i 
storl ek 13X 16X 47 mm, en 
stöng lödtenn, en bit sol 
mic k, en pensel och en 
!l oska löd syra, samt full 
ständig beskrivn. pö t i ll
vögogöngssättet vid löd
ning. 

Pris pr sa ts 5: -
Lödsats Nr K 103, i li k

het med Nr K 102, men 
med lödkolv i starl . 16X 
19X 55 mm a . större fiasko 
löd syra och tenn . 

Pris pr sats 7:-,-

32 

LÖD VERKTYG 
ELEKTRISKA lödkolvar , patenterade, svenskt fa

brik at. S-mär kta. Allo dela r äro lätt utbyt baro . 
Levereros med sla dd och stickkontakt. Föras i 110, 
127 eller 220 valt. Vid order uppg iv önskad volt
spänning. 

==1 

Nr K 619. Effekt 100 watt. Längd 310 mm. 
Pris 26:-

-=4scid~ ) 
Nr K 825. Effekt 80 watt . Längd 300 mm. Enklare 

utförande än föreg öende . 
Pris 20: 50 

Nr K 477. Effekt 100 wa tt . Längd 335 mm. 
Pris 21: 50 

Lödkolvstöll Nr K 842. Ett pra kt iskt stäl l passan-
de kolv Nr K 477. Pris 1 : -

Reservelement, passande til l avanstöe nde löd-
kolvar. Vid order angiv önskad voltspönning . 

Nr K 478, pasS10nde Nr K 477. Pris 8: -
Nr K 622, pa ssande Nr K 619. 

Nr K 843, passande Nr K 825. 

Reservspetsar ti l l lödkol var. 
Nr K 882, passan·de Nr K 619. 

Nr K 883, passande Nr K 825. 

Nr K 884, passande Nr K 477. 

r 1l 

--,e 

Pris 15: 75 

Pris 10:-

Pris 3: 75 

Pris 2:-

Pris 4:-

) 
El- lödkolv Nr K 844, prima svenskt fabrikat . Med 

sladd och stickkon tak t. Effekt 190 watt. Längd 300 
mm, vikt 0,8 kg. Finnes för 110, 127 och 220 volt . 
S-märkt . Pris 34: 50 

Reservelement Nr K 845, passande kolv N r K 844. 
Pris 18: -

I )in:, 
El-lödkolv Nr K 822, svenskt fob riko t, S-märkt . 

Lätt utbytbar lödspets. Effekt 75 watt. Med siadd . 
Finnes för 110, 127 och 220 volt . Pris 14: 50 

Reservelement Nr K 881, passand e ko lv Nr K 822. 
Pris 5 : 50 

Lödkolv Nr K 506. >Optimus> för bensin, med 
automatisk rensningsanordning, själva kolvens 
sto r lek 14X l4 X 62 mm, längd med handt og 30 cm. 
Extra prima svenskt fabrikat . Pris 15: 75 

Lödlampa Nr K 950, för 
rådspr it, brinner c ,a 35 
min. pö en fyllning . Den 
ger en het sticklöga med 
900° C temp. Ide al isk fö r 
tenn- elle r hö rdlö dn ing 
och härdni ng av små de
taljer. Tillverkad av mäs
sing och helt förnickl ad. 
Höjd 15 cm. 

Pris 16: 75 

Lödlampa Nr K 507, m. 
0,15 li ters bebö ll are av 
mässing. Får bensin . Höjd 
115 mm. Vikt 200 gram. 

Pris 10: 85 

Blåslampa Nr K 509, m. 
extr a kra ft ig behå ll are 
rymmande 0,25 liter . Reg
ler ingsskruv. Vikt 650 gr. 
För bensin . Pris 16: 80 

r-~====j lC) 

Lödrör Nr K 1034 av 
järn med trämun stycke . 
Användes fö r stl få en 
stick låga frän spritlampa 
för smölödningar m. m. 
Längd 23 cm. 

Pris"2:75 

',-----~· .. :>. 
Lödkolv Nr K 99, av 

koppm, med handtag ov 
trä. Kolve ns storl . lOX 
13X 45 mm. Pris 1: 35 

Lödkolv Nr K 100, storl. 
16X19X 55 mm. 

Pris 2: 25 
Lödkolv Nr K 101, i 

storl. 22X25X 65 mm. 
Pris 3: 5r.J 

CLAS OHLSON & C:a A.-B ., IN - S-JON 

-1,::m, SN~lf=~ 
Me talls ågbåge Nr K 732, i mycket ~raffig och 

tab il konstruktion. Förs.edd med helg1utE:t hand
iag som ligger vä l i handen , samt ett likaledes 

·utet stöd för vänster hand. Det godo greppe 1 
~1

0 n får pö detta verkt yg underlä_ttar orbet9. t be; 
tydlig t. En kvol itetssok som mon tri vs med . For 12 
blod. Vik t 0,7 kg. 

Pris 8: 50 

~=~~ 
Me tallså gb åge Nr K 111, ställba r Jör ~ladlän g

der upp ti ll 33 cm, handta g av tro . Lo~gd c ,a 
50 cm. Pris 2: 80 

Metalls ågbåge Nr K 565, av smärglot järn, med 
trähandta g passande van li gt 12" blad. . 

40 

METALLSAGBLAD 

~ - : •. 

Samtl iga sågblod _ha 
frästa tänd er och or o 
härd ade i tände r och 
ryg g, med et t mjukare 
mella npa rti. Föres i två 
ol ika landningar , 18 tän
der pr tum ä r för k!e
nor e jär n och stå l, mas
sing , koppor och gjut 
järn. 22 tänd er pr tu_m 
är fö r järnrör somt for 
hör t stål. Ex. prima 
svensk tillverkn . 12 tum 
långa, 1/2 tum breda . 

Nr K 112, med 18 tän 
der. 

N r K 442, med 22 tän
der . 

Pris pr st. 0: 20 
Pris pr duss. 2: 15 

Pris 2: 

figursågblad Nr M 637, 
Blod et är tanda t runt om 
varför det vid figu rsåg 
ning ej behöver vridas. 
Genom anbringande av 
nedanstöende hållare 
passa blad en i vanliga 
ställbara metollsögbåga r. 
Finnes i fin-, medelgrov 
och grav huggning . Bla
dets längd 20 cm. Diam e
ter c,o 2 mm. 

Pris pr st. 1: -
Hållare Nr M 638, för 

ova nstående blad pas
sande till metollsågbö
gar. Pris pr par 0: 50 

Hammare , av bästa sven
ska stöl. Slag och pön 
noggrant härdode . Skaft 
av bok . 

Nr 
K 898 
K 899 
K 900 
K 901 

Vi kt gr om 
80 

200 
400 
600 

Pris 
1: 75 
1: 95 
2: 80 
3: 75 

EJ 

Kulhommare av prima 
svenskt stöl med slog och 
kula härdade och slip a
de. Skaft av ask. 

Nr Storl. 
K 40 0 
K 39 1 
K 42 3 
K 41 5 

~ · ' --· 

Vikt 
180 
250 
430 
600 

Pris 
1: 95 
2: 10 
1: 75 
3: 75 

--_) 

Magnethammare Nr K 
791 med mognet kraften 
koncentrerad i en punk1 
i centrum och i övrigt 
omagnetisk. Höj d 10 cm. 

Pris 5: 50 

< ; 
Stiftopporat Nr K 947 

av mässing med magne
tisk kalv av stå l att håll a 
små nubb elle r stift som 
slås i med ett slag av 
handen . Mycket prak
t iskt, exempelvis vid in · 
sättning av tätning slister 
m. m. Längd 11 cm. 

Pris 3: 50 

~,' ~ -GF-!¾ 

Snickarehommare Nr K 
790. Helt bl onk med skaft 
ov ask och förstär knings
skenor vid fästet. Med 
spikutdroga re. Vikt 510 
gr. Längd 33 cm. 

Pris 4: 20 

~ 
Skomakarehammar e Nr 

K 902, vikt 400 g. Skaf t 
av ask, längd 25 cm. 

Pris 3:10 

~ ==--:$"-- -., ;;;; ;;i 

Tapet sera rehammare Nr 
K 903, vik t 200 g . Skaft 
av ask, längd 27 cm. 

Pris 3 : -

1---- :: -.D 

.Gummiklubba, av svart , 
massivt gummi med trä
skoft . Extra prima fa br i
kat. 

Nr Längd Vikt 
K 819. 29 18J 
K820. 29 ~·u 
K 821. 40 60G 

Pris 
4: -
4: 60 
8: 50 ,. 

sa 
Hammorskaft Nr K 421, 

av osk, fyrk antigt fä ste 
30X16 mm. Längd 36 cm. 

Pris 0: 50 
Hammarskaft, ovalt fäste. 

Nr Längd cm Pr is 
K 422. 25 0: 20 
K 423. 35 0 : 25 
K 424. 45 0: 45 < s torna nypas ihop av en __________ .;__ ________ _ 

kraftig fjäder. Längd 14 

Universaltång Nr K 530. 
Användbar för en mång
fald ända möl , t i ll exemp . 
vid snicke ri , plötslag er i
och mek. ar beten, repa
rati oner m. m., då dessa 
tänger i många fal\ . an
vändes med storre fordel 
än skruvtvi ngar . Tången 
är kvick o . behändig att 
anbringa på arbet sstycket 
och har en kraftig och 
hål lbar fjäder. Tångens 
tota la längd 180 ll_!m, 
spännvidd 70 mm, kaft
bredd 30 mm. Pris 1: 40 

Universaltång Nr K 678, 
är i likhet med Nr K 530. 
Längd 150 mm, spänn
vidd 60 mm, köf\bredd 
~ mm. . Pr~ 1:25 

Universaltång Nr K 666, 
är i likhet med K 530. 
Längd 110 mm, spänn
vidd 40 mm, käftbredd 
17 mm. Pris 1: 10 

cm. 
Pris 2: 75 

Hålpipa Nr K 956 av 
bästa o l[ehä rda t stål. Med 
skaft och 5 pipor i d im. 
15, 18, 20, 22 och 25 mm. 
Förvaras i stä ll av oljat 
lövträ. Pris 14: 50 

Hålpipa Nr K 955 av 
mattförnicklat stål. Med 7 
lätt utbytbara härdode 
stålpi po r i di m. 2 till 6 
mm som förvaras i skaf
tet. Längd 12 cm. 

Pris 10: 75 

(. L A:, U H L ~ U N & C : o A. - B., I N N 

Graversticklar av ext ra 
prima specialstål. Bild er
na visa profilerna i na
turlig storl. Uppgiv änska1 
storleksnummer. 

Pris pr st. 2: 35 

' ' ' 3 6 

Spetsstickel Nr K 982. 

J I I 
5 10 

Flackstickel Nr K 980. 

Knivstickel Nr K 983. 

' ''' 5 10 15 

Bollstickel Nr K 981. 

Stickelskaft av polerat 
lövträ. 

Nr Längd Pris 

K 987. 30 mm 0: 38 
K 984. 30 mm 0: 38 
K 985. 45 mm 0: 40 
K 986. 60 mm 0: 45 



G la sskära re N r K 142, 
med 5 st. stö ;tr issor som 
ef ter hand kan fr amvri
da s. Fö rnick lad och för
sedd med po ler at trö 
handta g . Längd 15 cm. 

Pri s 1: 50 

Stå lm6ltband svenskt 
fabrik at, högsta kva litet, 
I rostfri, polerad kapsel . 
Löngd 2 meter , graderi -ng 
i meter och eng . tum. 

N r K 784, bredd 10 mm. 
Pris 3: 80 

Nr K 785, br edd 13 mm. 
Pr is 4: 05 

Stå lmåttba nd g rad erat i 
mm och tum. Bredd 10 
mm. Bake lit kapsel 47 mm 
di am. 

K 1012, 1 m Pris 1: 20 
K 1013, 2 m Pris 1: 55 

Linjer ingsappa ra t Nr K 
932. En prak ti sk sak för 
snickare, el- montöre r, mö
lo re m. fl. yrkes män. Den 
bestör ov en spole med 
vev och 8 m lina , a l lt 
inneslutet i en dosa av 
mässing med tötsl utand e 
lock. Dosan fy l les med 
krita e ile r annat fä rg
stoff och med de t in
för gade snöre t kan seda n 
röta li njer snabbt slös 
upp. 

Pr is 4: 85 

Skärslev Nr K 804, av 
stöl, med lackerat hand
tag. Klingons storlek 9x 
15 cm. 

Pr is 1 : 90 
Iläg g ningss le v Nr K803, 

stö 1, med lackerat och 
nitat handtag , Blode ts 
stor I. 12,5X 18 cm. 

Pri s 3: 45 
Murslev Nr K 802, av 

stöl , med lackerat o. ni
tat handtag . 

34 

K 865 

Borrskaft Nr K 865, m. 
kraftig 3-backs chuck sam 
exakt centre rar frö n de 
minsta borrar upp till 13 
mm borr ar. Borrtry cket 
upp tag es av ett SKF-kul
loge r, öv riga lager ära 
självs mör jande. Tvö . has
t ig heter oc h nogg rant be
arbetad e, helt inkaps lade 
kugghjul av speciallege
rin g . Bröstbord oc h stöd
hond tog vr id- o . lösbara 
i önskat löge, va rigenom 
borrni ng pö svöröt kom
lig o ställe n mö jlig gö res. 
Längd 45 cm. Vikt 2 kg. 

Pris 42: -

Borrstä ll Mr K 776, till 
verk . av bakel it , m. plat s 
för 50 metol lbo rro r i 
grov lek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 
o . s. v . upp ti. l 5,9 mm. 
Grov leken pö vor'\e hö I 
tydlig t angiven. Po ttans 
stor lek 145x 90x20 mm. 
Ett praktiskt och t idsbe
spor ande borrstä l l. 

Sto rl. 
Pris 

Pr is 3: 50 

Kl!O> 
8" 

2:75 
10" 

3:30 

Slips kiva Nr K 805, av 
stö l, med nita t och lac
kerat handtag . Skiva ns 
storlek 11 X26 cm. 

Pr is 3: 95 

K 888 K 889 

Borrskoft Nr K 888 med 
axial kull ager och 3-back~ 
chuck för bor rar upp ti 11 
13 mm. Tvö o lika utväx
lingar erhö l las genom 
fl yttni ng av veven. Total 
längd 43 cm. Vikt 2,6 kg . 

Pri s 27: 50 
Dri llborr Nr K 889 av 

pri ma gjutjärn med frästa 
kuggh jul och extra städ
drev. 3-backs chuck för 
upp till 6 mm. Total längd 
34 cm. Vikt 0,9 kg. 

Pri s 13: 50 

Borrstopp Nr K 801, för 
trä - och järnb orrar . Till 
verkat av a luminium , 
kry mplackerat och m_E:d 
förnicklade skruv. Ha1d 
70 mm. 

Pris 2: 50 

<11· 
Borrchuck Nr K 254, m. 

1/2" fä ste . Siälvcentre ron
de. Avsedd för större 
borrmaskiner då man 
önskar begagna finar e 
borra r . Längd 11 cm. För 
bor ra r upp till 13 mm. 

Pris 8: 30 

Borrchuc k Nr K 749, m. 
3-boc kig chuck för max. 
6 mm borr och meq 8 mm 
cy lindr iskt fä ste. Myck et 
pra ktisk dö mon vi l an
vänd a småbo rra r i en 
stör re bo rrmaskin. 

Pris 4: 65 

Borrchuck N r K 748, l ika 
som fö regå ende men m. 
4-ko ntig t fäste fö r van liga 
bor rsväng ar . 

Pris 4: 90 

Verktygsh åll a re Nr K 
747, med chuck lika före 
göe nde somt med refflo t 
1/2 tums hand tag. Tota l 
löngd 135 mm. Prakt isk 
hå lla re fö r smö gön gtop
po r, rymmar e och andra 
smöverk tyg och arb ets
stycken. 

Pris 5: 65 
Beslag till klyvsåg. 

Ti ll klyvsö g enligt ri tn. RD 79 erfor der lig klinga, 
sögsp inde l och borrchuck . Extra pri ma svenskt 
fabr i kat. 

Rärspindel Nr K 681, bestöe nde av i SKF _kul
lager löpande stö laxe l, 3/4" ~,om., . med kl ,ng
f lönsor och ki lremskivo enkel , e1 som ,llu str ., samt 
lagren inbyggda i s(öltub . Totall ängd c ,a 35q mm 
ytterd iam. 55 mm. Vik t 3,6 kg . Med vo qe spind el 
fö lj er ett po r kramper med mutt rar för monterin g 
pö träunder lag. Pr is 58: -

S6g klinga Nr K 682, ext ra prima svenskt fab ri
kat . Diom. 200 mm, t joc klek 1,22 mm, delning 7 mm, 
tandanta l 90. Pris 14: 75 

Borrchuc k Nr K 683, system Vestcott med max . 
10 mm kapacitet, att anbring as utanför remskivon 
pö den göngode _toppe n i ställ_et för dä r e lj<;>st 
be fi ntl ig mutter. D,om. 45 mm, lo ngd 65 mm. Vikt 
0,6 kg. Pris 16: 50 
c L A s ö H l s ö N & C: o A. - B., I N s J o N 

Borrar för metall a:s;;sse 

Spir almetallbor r Nr K 92, av extra prima ko l
stöl med cylindriskt fäste för borrn ing i metall, 
jör n och trä . 
Diom. mm 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
Pris pr st. 0: 30 0: 30 0: 30 0:30 0: 35 0: 35 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 I 

0: 45 0: 45 0: 50 0: 55 0: 65 0: 75 0: 80 0: 90 
8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 

1: 05 1: 30 1: 40 1: 50 1: 60 1: 75 2: 10 2: 50 
Spi ra lmetall borr N r K 875, smö ko lstö lbo rro r med 

dio m. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. 
Pri s p r st. 0: 60 

Borrsats N r K 876, bestå end e av ovan ståen de 5 
smöbo rror 0,5---0,9 mm. 

Dri llbor rsats, av pri ma 
svenskt stö l, härdade och 
slip ade . l nneh. : 6 borra r 
gro vlek 1,5-4 mm. 

Drillborrsat s Nr K 697, 
med vin gfarmode fästen . 

Pr is 1: 20 
Drillborrsats Nr K 698, 

1 
med rund a fä sten. 

Pr is 1: 10 

Pri s p r sa ts 2: 75 

C 

Borrsats Nr K 11, bestö
ende av 10 st. centru m
bo rrar frön 1/4"-1 1/8" , 
mej sel, fö rsänkore samt 
bo rrsvä ng . Bästa Eskils-

Borrar för trä 

Spiral borrar N r K 3. >l rvin model l>, t il lverkad e 
av pri ma svenskt stöl. De skära ett jä mnt oc h 
rent hå l i sövä l änd- som tvär trä. Spetsarna ör a 
starka och väl gängade. Borrarna helt pol erade . 
Dia m. tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 
Pr is p r st . l : 60 l : 60 l : 60 l : 65 1: 70 

1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 
1:70 2:- 2: 50 2:90 3:30 4:70 

" 

Spiralborr sats Nr K 1, 
med tr äspiral borra r. >l r
vi n mode ll>, med tvö 
skör och fi npoler ade. 

Satsen innehöl ler 9 st. 
barrar i följande d iom. 
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 
5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. 
Sve nskt fab ri kat . 

Pris f ö r komplett 
sats i etui. Kr . 22: 50 

Ställbar borr Nr K 552, . 
av ex. prima stöl. Eski ls
tunofobriko t. Ställ bar f rOn 
15 til l 38 mm. 

Pris 9: 80 
Ställbar borr Nr K 553. 

I likhet med fö regöende 
men ställ bar fr ön 22 t ill 1 

78 mm. 
Pris 11: 10 

Etui Nr K 554, passan
de borr K 552. Ti I lverkot 
av trä och in rett med 
fock för de lösa skäre n. 

Pr is 2: 75 . 
Etui Nr K 689, passan

de borr K 553. Utför t lika 
som föreg öende . 

Pris 2: 75 
tunofobri kot . Spiralborrsats Nr K 2, 

Pri s pr sats 13: - ä r i likhet med K 1, men 
Borrsat s Nr K 12, som- inne h. 6 bo rra r i fö lj ande 

ma som i sots Nr K 11. d iom. l/ 4, 5116• 318• 112• 
5/8 och 3/4" . Svenskt fo-

Borrsväng Nr K 444, av 
pri ma svenskt fab r ., ut
bytbara de lar, helt för 
nick lad, kui loger i bröst 
bordet och här dade stö l
käf tor. 10" vevyto. 

Pr is 9: 90 
Borrsväng Nr K 445, är 

i lik het med K 444, men 
är försedd med spä rron
ord ning . 

Pris 16: 50 

Borrsväng Nr K 793, 
mycket lätt typ av kraf ti g 
oluminiumleger ing . Längd 
27 cm. 

Pr is 2: 75 

L A 

men utan sväng. b ' k t 
Pri s p r sats 7: 75 ' " p~j; f ö r komp I. sats 

Skruvmejsel Nr K 860, 
med fyrkantigt föste fö r 
borrsväng . Finnes med 6 
el ler 10 mm bred klinga . 

Borrsväng Nr K 13, ·1 etu ·1• 14· 75 
samma som sats N r K 11, • Pr is 0: 50 
längd 28 cm. Pris 5: 50 

Borrsväng Nr K 852, 
svenskt fobr. , av blan kt 
järn . Längd 33 cm. 

Pris 3: 90 

Lösa bockar Nr K 858. 
Tvö bocka r med f jäde r, 
pa ssande von I. borrs väng . 
Längd 55 mm. 

Pri s pr par 0: 95 

Borrförl ängare Nr K 997 med led . En genia lisk 
uppfi nning som löst prob lemet borrnin g pö svör 
ötko mligo stäl len. A rbetar obehindra t intill 55". 
He it av stöl med fyrkantiga fäste n fö r bo rra r och 
borrs väng . Längd 27 cm. Pris 14: 50 

Borrförlängare Nr K 
1018 av stöl med 4-kant 
fäste samt huvud, diom . 
10/16" , med sto ppskruv o r 
fö r bo rrar med 4-kont 
fäste . Längd 36 cm. 

Pr is 8: 25 
Borrförlängore Nr K 

1019, som för egöende men 
kraf ti gare, d ia m. 12/16" . 
Längd 38 cm. Pr is 9: 25 

Strykm6tt Nr K 935 med 
pot . gering ssökare. Ti ll 
ver kad av lättmet a ll med 
graderad linjal och stött
skruvar av fö rnickl at stOI. 
Längd 16 cm. 

Pr is 6: 50 



,. ', ''' ;., ,. :, ' "~ . 

Komb inati onsvinke l N r 
K 289, med ans log fö, 
såv äl 90- som 45-gro ders 
vinke l. Ansl aget stöll bor1 
och förset1 med stopp 
skruv. Linjale n graderad 
i eng . 1um o .1 mm. Längd 
25 cm. 

Pris 4: 25 

Vinklar, av ex1ra pri ma 
fo b r. med gra derad s1ål
li njo l och ans log av g jut 
järn . Längde n avser mått
sko lans längd. 

IEO )I « 
Vattenpass N r K 702, omsorg sfullt u1fört av kry mp

lack erad a luminium, med bl onkslipode onlögo s
ytor . Försett med en våg- och två lod ,ibe lle r , 
samt liga justerba ra. E11 kvoli tetsvottenposs ti l l lågt 
p ris . Längd 60 cm. Pris 11: 75 

IJ.J 
Vatt enpa ss Nr K 715, av krymplo ckerod lö11-

meto ll med b lonksli po de o nlöggsytor. Fö rset1 med 
en vå g- oc h två lodlib e ll er . Längd 60 cm. 

Pris 9: 85 

Avvögnings poss Nr K 411, av ek, med ge no m
gåen de sik 1e fö r avvä gni ng. Förse 11 med hörn 
beslog på unders idan. S1ö l lbor våg- och fa st lod
b låso. Län gd 70 cm. Pris 9: 25 

Snickare pass Nr K 412, av ek , med s1ö ll bor våg
och fast ,odb låso , önds ik1e och skydd sgl as. Längd 

Anslagsvinklar. 40 cm. Pris 5: "/5 
Nr K 81-4. Längd 20 cm. 

Pris 3: 5C 
Nr K 815. Lä ngd 30 cm. 

Pris 4: 80 
Ge ringsvinklar. 

Nr K 812. Längd 20 cm. 
Pris 3: 50 

N r K 813. Längd 30 cm. 
Pris 4: 80 

~ 
Smygv inkla r , av bö s1o 

Eski lstunofobri kot. A ns:og 
av fi npo ler ad lättm eta ll , 
l in ja l ov ros1fri1t stå l, lås
bar i v i lket läg e so m 
helst . 

Nr K 777. Längd 6 tum . 
Pris 3 : -

Nr K 778. Längd 8 tum . 

Våg- oc h lodb eslag Nr 
K 857, med spr i1fyll do 
glos inju sterode på en 
p låtp lo tto i s1orl. l0 X 14 
cm att fo stskruvos på 
rät skivo. 

libeller för va ttenpass. 
Sto rl . 9X 60 mm. 

Nr 
K 1031, med sprit . 
K 1032, med eter. 

' 

Pr st. 
0: 45 
0: 60 

Rubank Nr K 896, i e legant mode l l ov slipa t 
järn med pra kti skt stäl lb ar t stål fö s1e. Refflod sula . 
Län gd 35 cm. Stå lb redd 2" . Vikt 2,3 kg . 

Pris 28: 50 
Pris 3 : 40 Rubank N r K 897, i ut fö rand e som föregå ende 

men lä ngd 45 cm, stå lbre dd 2 3/8". Vikt 3,1 kg . 
Nr K 779. Längd 10 t um. Pris 34: 75 

Pris 3: 75 

Strykmått med mm-g ra
derad stång av stå l somt 
huvud av alum ini um med 
lö sskruv . 

Nr Sko llängd 
K 1021 HJO mm 
K 1022 200 > 
K 1023 300 > 

Pris 
1: 25 
1: 40 
2 : 50 

Strykmått Nr K 933 av 
lack era d lättmeta l l oc h 
du bb la g rader ade li nja ler 
av förn rcklot stå l. Längd 
16 cm. 

Pris 4:-

Falshyvel Nr K 869, för 
a l lo slog ov fo isning i 
porösa träfib erp lattor . De 
a li ka instä ll ningarna ske, 
u1on hjälp ov verk tyg , 
end ast med vingmut trar . 
Utfö r två skör på en 
gån g . Ett oumbärligt verk
ty g vid dy lika orb ~te n. 
Läng d 28 cm, stor sto 
br edd 5 1/2 cm. " 

Pris 19: 75 

Putshyvel Nr K 67-4, av 
järn , ext ra prim a Eskil s
tun ofobrik ot . Amerik ansk 
mode .I. Järn et stä ll ba rt i 
såvä l d jup - som sidl ed . 
Ha ndtag et av brunpo le
ra t lövtr ö . Reffl od under
sida . Hyve lns läng d 24 
cm, järn ets bredd 2 tum . 
Vikt 1,5 kg. 

Pris 21: -

" CLAS 

Putshyve l N r K 862, av 
rödbo k, längd 24 och 
bredd 6 cm. Me d prima 
1 3/4" dubb e lt hyvel jä rn . 

Pris 8: 75 

~ 
Putshyve l Nr K 886, av 

lättmet a l l. Längd 26 cm, 
bredd 6 cm. Elegant fro st
lack erad öv er sida , b lan k
pol era t hand tag med 
re ffl o t gr ep p oc h med 2" 
hyve l järn. 

Pris 12: 25 

Hyve l Nr K 558, av 
lackera t järn. Smörgl od 
su lo med av rundade kan
ter . Med s1öl lskruv och 
tr äha ndta g. Prima hyve l
järn 42 mm brett , v i lket 
ko n sö11os antingen på 
mitt en sam van ligt e .le r 
v id ena änden vid hyv 
l ing inuti hö rn o . dy l. 
Längd 19 cm. 

Pris 4 : 75 

Hyveljärn Nr K 671, 
enk la. Amerikansk mo
de l l. Extra pr ima Eskil s
tunofobr ikot . Bredd i tum 

1 3/4 2 2 3/8 
Pr st. 2: 95 3 : 20 3 : 75 

( Q 
Hyvelbän kshakar Nr K 

283, med f jäde r , extra 
pr ima sve nskt fabrik at. 
Ha ndsmidda. Läng d 6" . 

Pris pr par 3: -

Skruvtving Nr M 11. o 
järn . Spännvidd 45 mm 

Pr st. 0 : 4 
Pr duss. 4 : 

: O N 

~{ ~ 
Hyve lbänksbeslag Nr K 262. N y fö rbätt rad mo

de ll av järn, med stark a stål skruva r . Fostsött os lä tt 
på en . plan ka e. dyl. M ycket lämp ligt för bygg 
nodssnicko re . Består av fro m- och bo kstycke jä mte 
3 st . bön khokor och a ll o erf ord erlig a träskruva r 
för fostsö11ning. Pris 12: 75 

Bord~hyve!_bänk Nr K 866, är en li1en prakti sk 
hyvel bonk fo r nyl1o- och hobb yarb eten i hemmet . 
Den tas fr o m vid behov och spänne s lö1t oc h 
snabbt fas t v id ett bord el le r en bänk . Den ä r 
ti l llle rkod av björ k och spön nskr uve n med tr a pets
gän ga so mt styrn ingarna öro av st61. Längd 66 
cm, bred d 14,5 cm. Vikt 2,9 kg . Pris 22: -

Bordshyve lbänk Nr K 943 ä r kort a re ön för e
gåe nde; men i övrigt he lt l ika. Längd 36 cm. 
Vikt 2,1 kg . Pris 16: -

- =~-
Tving Nr K 867, av fe rni ssad björk, med spä nn

vid d fr ån O t i ,1 45 cm. Längd 55 cm. En prakti sk 
tv i_ng (il lröcklig för hobb yver kstaden och små
snickeri e r , hemmet. 

Skruvtving Nr K 192, av 
jä rn med träs ka ft . Mycket 
pra ktiska, lö11hont er li go 
och star ka . På skruve n 
som är fö rsedd med p la tt
gängor är en ro te rande 
bricka . Spännvidd cm. 

12 20 33 
Pr st. 4: 35 5: 40 5: 95 

,=:-A 
Hjä lptving Nr K 567, 

att använ das i tä rening 
m. va nlig a skr uvtving ar. 
Vikt 0,4 kg . 

Pris 2: 50 

Pris pr st. 1 : 35 
Pris pr 6 st. 6: 60 

Sågkamrat Nr K 688, 
unde rl ättar a rbe tet avse
vä rt v id ved - o . t immer
såg ning . Består av en 
kra ftig stå lfjäd er med en 
pl åthylso för fostsöttn . v id 
såghan dt age t somt en 
kro k att fö sta i t räde t . 

Pris 3 : 50 

Skränkklocka Nr K 
1035, ett preci sionsmått 
som visor skrönkn ings
grode n 20 gån ger fö rsto
rad på en skola . Passar 
a llo slogs sågb lod oc h 
klingo r och ä r snob b att 
anvä nda . Bruksanvisning 
medföl je r. 

Pris 11: 50 

Hand såg Nr K 488, av extr a pr ima ::,cndviks
fabrikot. Svängd ryg g , orn era t och lacke rat hand
tag av rödbo k. Blad lä ngd 26" med 6 raka ta nde r 
pr tum. 

Pris 15:25 
Ryggsåg N r K 490, av extra prima Sandv i-ks

fobrikat. Lackera t ha nd tag av bo k med mössings 
skruvar . Vi t po le ra t och rik ta t bl ad med lösta gb cir 
stå lry gg . Bladlä ngd 14". 

Pris 6:75 

Kvistståg Nr K 818, av paten terad pra ktisk ko n
str uktion. Den kan använd as både som hand- och 
stångså g . För stången medfö lj er en hyl sa, som 
skruvas fast i handta get . Nä r den använ des som 
stångså g , ko n b ladet uta n att såg en tages ned 
frå n trä det, instäl ios i erfo rderl ig vink e l, då ena 
bladfäs tet går på kull age r och de t andra vridas 
i en fr ikt io nskapp li ng . Bågen är av stå lrö r . Bla -
dets längd 35 cm. ' 

Exce nterklave Nr K 788, 
av seghä rd at f jöd erstål , 
hå l ier a llo sågbl ad , f rån 
de kra fti gaste t i l l de sma 
laste, orubb lig t och a bso
lut vib rat ionsfr itt under 
!i lni ngen. Kon fästas vid 
bo rd ska nt e ll er häng as 
upp. Erfa rna skogsa rbeto 
re reko mmendera denna 
klave som ide a li sk och i 
sär klass den bästa . 

Pris 14: 50 

Pris 12: -

Hålst ons Nr K 686, av 
po ler at stå l ocb med här
dad stons. Stansar 6 mm 
håld ia meter. Lämp lig för 
upptagn ing av hå l i såg
b lad . 

Pris 2: 25 

C 

sZ ~ 
Skränktång Nr K 988 i 

ny mode l l. Kon a nvä nda s 
t i l l a llo föreko mmande 
ved sågar, handsågar, 
fo gsvansa r m. m. Ger 
snabb t oc h lätt den rätta 
skrän kningen. Längd 19 
cm. 

Pris 3 : 75 

Campingyxa Nr K 520, 
med eggskyd d av läde r 
oc h m. try ckkna pp . Extr a 
prima svenskt fabr ika t . 
Eggbredd 70 mm, he io 
längde n 35 cm. 

Pris 5 : 25 

Skruvtving Nr K 566, av 
lackera t järn med tr ä 
handt ag. Spän nvid d 17 1/2 
cm. 

YXSKAFT, av bj ör k, i svängd mod ell. 
Nr K 425. Läng d 40 cm., Nr K 4'0 . Läng d 60 cm. Kilsäkring Nr K 1028. 

Pris 0: 75 Pris 1: 10 

Pris 1: 90 
Nr K 426. Längd 50 cm. Nr K 428. Längd 70 cm. 

Pris 0: 90 Pris 1: 40 

CL A S OHLSON & C: o A.- 8., I N SJÖN 

En paten t. säkring som 
låser säkert trö ki lor i yx 
skaft m. m. 

Pr st. 0: 25 

3 



Verktygss ats Nr K 929 
med träsnideri järn av stå l 
med bästa eggskärpa . 
Skaft av polerat lävträ. 
Längd 16 cm. I satser 
med sex st. ol i ka ve rk
tyg. 

Pr sats 10: 50 

Verk tygssats Nr K 957 
med sex verktyg lika 
ovanstående sots i något 
enklare utförande men av 
prima verktygsstål. 

Pr sats e n da st 5: 50 

It 
Huggjärn Nr K 557, 

extra pri mo Esk i lstuno
fabr . Fasade samt för
sedda m. po lera de skaf t 
av masurb jörk oc h två 
mössing sringo r. Bredd i 
tum. 1/4 3/8 1/2 
Pr st . 2 : 70 2:80 3:-

5/8 3/4 1 
3:20 3:30 3:80 

Lackbettlar Nr K 669, 
av extra prima Eskils
tunofabrikat. Bredd i tum 

1/4 3/8 1/2 
Pr st. 2: 60 2: 90 3: 40 

Huggskölpar Nr K 670, 
av extra pr ima Eski lstuna 
fobr. 1/2" d jupa . Bredd 
i tum. 

Pris 
1/2 

2:80 

1/4 
2 :50 

3/4 
3:-

3/8 
2:60 

1 
3: 50 

Huggjärn sskoft Nr K 27, 
av extr a prim a fernissad 
röd bok m. förstärk nings
ring or . Längd 12 cm. Fäs
tets diam. 20 mm. 

Pris 0 : 55 

Kvistsax Nr K 880, med 
stå lskär och matplatta av 
alu minium . Län gd 20 cm. 
Ett värdeful lt ve rktyg vid 
trädgårdsarbetet. 

Pris 3 : 95 

38 

Tälj knivar, av Marof a
brikof. Knivarna ära till
verkade med inlagt stål , 
av högsta kvalitet. Med 
mahognyfärgade björk
skaft . Beslog och blad 
bla nksiipade. 
Nr Längd cm. Pris 

1: 20 
1: 40 
1: 65 
2: 30 

K 76. 16 
K 77. 20 
K 78. 22 
K 79. '27 

Slidknivar. Samma sorts 
knivar som K 76-K 79, 
men med pressade slidor . 

Nr Längd cm. Pris 
K247. 13 1: 45 
K 80. 16 1: 70 
K 81. 20 2: -
K 82. 22 2 : 30 
K 83. '27 3: 25 

~~+ 

4$Jp\· 
Slidknivar, av Moro fa

bri kot med skaft av po
lerad masurbjörk o . för 
nick lade beslog, pre ssa
de sidor . 

Nr Längd cm. Pris 
1: 85 
2: 20 
2: 40 
2: 75 
3 : 15 

K 246. 13 
K 72. 16 
K 73. 18 
K 74. 20 
K 75. 22 

~~ 
Läderkniv Nr K 556, 

extra prima fabrikat. 
Längd 18 cm. Polerat trä
skaft. 

Pris 1: 80 ~-
Skomakarekn iv, av ex . 

pri ma stål. Eskilstuno
fobriko t . Läng d 21 cm. 
Bred d 2 cm. 

Nr K 438. Rak. 
Nr K 439. Högerböjd. 
Nr K .w>. Vönsterböjd. 

Pr is 0: 80 

il"';;' : . - • 

Skaft Nr K 673, för 
skomakoreknivor. Tillv er
kat av brunbetsad bok 
och försett med beslag 
av mässing. 

Pris 2: 25 

Filskaft Nr K 29, av 
prima lövtr ö, med hel 
pressad ring . Längd i cm 

8 10 12 
Pr st. 0: 18 0: 20 0: 22 

Jaktdolk Nr K 261, 
smidd av jä rnbeslaget 
stå I, ska ft av po lerad 
bjö rk. Slidan av b ionk 
pol erad a lumi nium. Ex· 
tro pr ima Mo ra-fa brikat. 
Längd 24 cm. 

Pri s 9:-

Jaktdolk . Amerikansk 
modell, med blod av 
järnbeslag et stå l, skaft 
av mosurbj örk o. beslog 
av fint fö rni ck iod mäs
sing . Sl idan av starkt lä
der. Gedige t Morofabr. 
Nr Längd cm. Pris 

K 24. 15,5 5 : 10 
K 25. 20 5: 95 

Sportkniv Nr K 527, m. 
b iod av rostfritt stål, skaf t 
av fernissad masurbjörk . 
Slida av. löder med för
nicklade beslag . Knivens 
längd 14 cm. Morofobr . 

Pris 3: 90 

Sportkniv Nr K 528, m. 
bl ad av rostfritt stål, skaf t 
av fernis sad mosurbjörk . 
Slida av läder. Knivens 
längd 20 cm. Morafa br. 

Pris 5 :20 

Mora-spartknivar, av C. 
Anderssons, Mora, vär lds
berömda fabrika t . Finpo
lera de kling or m. genom
gående ten, nick e lholkar 
och po ierode bjö rkskaft. 
Slido rna av t jock t läde r 
i lap pmodell med ren
skin n och kulörta garne
ringar. 

Nr K 570. Längd 14,5 cm 
Pr is 4: 25 

Nr K 571. Längd 18,5 cm. 
Pris 5: 25 

Nr K 572. Längd 21 cm. 

Oljebryne Nr K 874, av 
svart fyllitst en i extra 
hög kvalitet. Ger högst a 
eggskörpo . Användes m. 
tunn moskinalja. Storlek 
180X 55X l5 mm. 

Pris 4 : 50 

Bryne Nr K 694. Ett 
kombinerat bryne m. ena 
sidan medelfi n och and ra 
sidan fin . Mörke >Car
borex >. Storl ek 150x 50x 
25 mm. Pris 3: 15 

Bryne Nr K 693, av de t 
kända märket >Corbor un
dum>. Ett lit et finkorni gt 
bry ne. Stor I. 76X23X 10 
mm. Pr is 1: 15 

Bryne Nr K 130, s. k. 
Loosbr yne av pri mo sand
sten. Längd c ,o 17 cm. 

Pris 0: 40 

Kombinationsbryne Nr 
K 873, med ena sida n 
gr ov o. andra sidan fin . 
Diom . 8 cm. Pris 1: 

Yxbrynen. Stor :ek 2x 4 
X 15 cm. 

K 871, fin. 
K 872, grov . Pris 1: 95 
Liebryne Nr K 692. Ova l 

form, storl ek 15X 25x2 50 
mm. Pris 1: 40 

Lövsågningsmaskin N 
M 795 m. helvetsat jä rn 
stat iv oc h båge av spe 
cia lstål som spän ner b io 
det väl. En mycke t stobi 
maskin med smidig oc 
stadi g gå ng, avsedd o 
monteras på bänk oc 
tr ampa s med stigby ge 
eller drivas för hand. Ta 
tal höj d 32 cm, längd 
cm, vikt 1,7 kg . Pri s 6:-

Pr is 19: 7 
CLAS 0HLSÖN & C: o Ä.- B., INSJO 

Metalldrivningssats Nr 
K 920 innehå l ler verktyg 
och material för ett tr ev
ligt och intres sant hobby
arb ete nämligen drivning 
av tav lor , pl a ketter, lond 
skapsvope n o. dy i. i me
tall. Satsen innehå ll er en 
dub bel x-actoho mmare , 
ett ve rkt ygsskoft med 4 
utbytba ra stålspetsa r , stål 
ull , 6 kopp o r- och alumi
niump låtar i storl. ca 20x 
24 cm, 6 o :iko mönster
b lad, papp til l bokstyc 
ken oc h kontremso r somt 
utförl ig arbet sbeskrivn ing 
på svenska . Kartong i 
stor !. 26X29 X 3 cm. 

Pris 16: 50 

Stäml'ärnssats Nr K 917 
innehå londe ett skaft K 
907, 6 ol ika stömjörn, 4 
o lika knivb lad somt 1 såg 
och 1 knivblad i 7,5 cm 
längd. Stöd med p last
kupa över verktygen. En 
utmärkt sots för träsku lp
tur . Pris 19: 50 

\\IL 
Lövsågningsmoskin Nr 

M 594. En p raktisk såg för 
inta rsia - och modellarbe
ten. Gö r vid sågn ing 
båda hände rna fri a , så 
att det går lättare att 
ma növrera efter ritsarna 
och dessutom blir arb etet 
mera överskådligt då såg
båg en är vänd ifrån den 
som såga r. Blod et får en 
rätt upp- och ned gående 
rör e lse. Stommen ä r av 
prima adu cerat gjutgods 
med kraftig tv ing för 
fastsöttni ng vid ett bord . 
Plattan är av block lomel l 
och i storl. 16x36 cm. 
Vikt 1,8 kg. Pris 9: 75 

Hobby verk tyg av X-actos och Samecos kända 
fabrik _ot. Praktiska , förstklassiga specialve rktyg fö r 
mode dbygge , träskulptur, linoleumsnitt m. fl. hob
byarbeten . Skoff en öra fö rsedda med kraft ig 
chuck som hål ler de utbyt bara verktygen stadi gt. 
Bladen av fin aste ver ktygsstå l, skarpslipade . 

Hobb yskrin Nr K 918. Ett stabi lt , polerat t rä
skrin storlek 26X 14X 6 cm, med 3 o li ka ver ktygs
skaft , 10 sorters knivbl ad , 6 stämjörn, 4 holkjörn, 
2 hugg pipo r, ett sågbl ad , en grodhyvel och en 
kontskärare av p :ast , en spå nhyve l av metall sa mt 
en sandpa pper shå lla re med extra sandpapper . Ett 
eleg ant skrin med fö rstklassiga ve rkt yg, a lla mo
del lbygga res och hobb y isters önskedr öm I 

Pris 55 : -

Holkjärn Nr K 915, 4 
Bladsats Nr K 912, 2 st. holkjärn för t räsnide ri , i 

7,5 cm långa knivbla d för o lika mode l ier , för kniv 
kniv K 907. K 907. 

Pris 1: 50 Pris 5: -

~ /fl/!//J/ 
Bladsa ts Nr K 913, 2 st. 

7,5 cm långa sågblod för 
kniv K 907. 

Pris 1: 50 

Lövsåg Nr M 592, av 
fjädr ande stål rör och m. 
infällb art handtag av 
björk . För vanliga läv 
sågblad, sögdjup 30 cm. 

Pr is 2: 95 

Lövsågbåge Nr M 1, av 
sli pat järn, med po ierot 
trähandt ag. För 13 cm 
blad. Båg ens läng d 30 
cm. 

Pris 1 : 45 

Stämjä rn Nr K 914, 5 
träsnider i järn i olika mo
deller för kniv K 907. 

Pris 6: 25 

Lövsågblad 13 cm 

J ........ 

.... m :.:.AWldlll 

Lövsågb lad av pri mo 
svenskt fabr ikat . Finnas i 
grovleksnr 1, 2, 3, 5 el
ler 8. 

Nr M 9, för trä. 
Grovl. Pr. duss gross 

1 0: 35 3: 30 
2-8 0: 25 2: 10 
Nr M 7, lär meta ll. 

Grovl. Pr. duss g ross 
1 0: 55 5: 50 

2-8 0: 10 3: 90 
Lövsågblad av prima 

tyskt fabrikat . Grovl.nr 1, 
2, 3. 

Nr M 8, lä r trä . 
Pr duss. 0: 30 gross 2: 75 

Nr M 15, fö r meta ll. 
Pr duss. 0: 40 gross 3, 85 

Lövsågblod Nr K 110 
fö r meta ll. Schweiziskt 
fabr . >Sisi go ld>. Grovl. 
000, 00, 0, 1, 2, 3. 

Pr is pr dus si n 0: 60 
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Knivskrin Nr K 916, storl. 
17X8X 4,5 cm, innehåller 
3 o :ika ve rktygssko ft , ett 
av lättmetall fö r finare 
arb ete n, ett av samma 
typ men kraftigare samt 
ett mycket kraftigt med 
han dtag av pl ast. 11 st. 
utby tbara knivbl ad i olika 
modell er med följa . 

Pris 19: 50 
Modellkniv Nr K 906 

samma som den lätt aste 
model len i skrin K 916. 
Längd 12,5 cm. Med ett 
blad. Pris 3: 50 

Modellkniv Nr K 907 
samma so m den krafti
gaste typen i skrin K 916. 
Längd 11,5 cm. Med ett 
blod . Pris 6 : 50 

Bladsats Nr K 908, 5 
blad i 3 olika model ier, 
för kniv K 906. 

Pris 3: 25 
Blad sats Nr K 909, 5 

spetsiga blad , för kniv 
K 906. Pris 3 : 25 

Bladsats Nr K 910, 5 
o lik a blad för kniv K 907. 

Pris 3: 25 
Bladsats Nr K 911, 5 

dubbeleggade bla d för 
kniv K 907. Pr is 3 : 25 

Modellsats Nr K 919 in
nehå ll er 5 olika trev liga 
kontursågade trä figurer 
fö r utskärning m. x-octo
verktyg. Ritn. och arbets
anvisningar medfölja. Fi
gur er nas höjd ca 7-14 
cm, tjocklek ca 2,5 cm. 

Pris 4: 50 

Fonernål Nr K 765, med 
bake litskaft och nål av 
stål. Längd 23 mm. 

Pris pr 6 st . 0: 40 
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Kontur såg Nr K 679, kraft ig t byggd, he lt av 
metod och stål, e legan t och hål lbar t lackerad och 
pol erad. Den är avsedd för montage på bän k. 

Dimensioner i mm: borddi a m. 184, höjd 253, längd 
600, sågdjup 400, remskivediom. 82-62 -4 2, slag
lä ngd 20-27-3 4-10. För normala lövsågbl ad
läng der . För rundrem 6-7 mm. Sågen är fö rsed d 
med auto matisk spånblåsare, inbyggd i stödbom
men. Bordet är inställbar t i ge ri ng inti,1 45° . Hu
vudlagret med veksmärjn ing. Ramen är försedd 
med bl adsträckare , så konstruera d , att bladet i 
allo lägen är lika hår t spänt. Maskinen skonar 
därför sågb lode n. Den är lätt omstäl.b or för 4 
olika slagläng der och hor remskivo för 3 olika 
hasti ghete r . Kraf tbehove t är myc~et obetydligt, 
eca 1/10 hkr ., och gången ör lätt och smidig . N or
ma la varvt ale t är 600-80 0 varv pr minut, men 
fastsatt i stadig bänk kan sågen kö ras upp till 
2.000 va rv per minut , o m god a sågblod användas . 
Sågen arbetar i allt slogs t rä somt vid anvä ndnin g 
av därtill lämpliga sågblad i mässingplåt, järn 
plåt, boke :it , moson ite o. s. v. Ra m och bom ära 
av ka ll draget stålrö r varför de rörliga delarn a 
ära både starka och lätta . Pris 127: -

Bandsåg blad 
säljas metervis elle r i 13 cm längder, passande 
kont ursågen Nr K 697. 

trä , 3X 0,50 mm. meta l l, 4X 0,65 mm. 
Sågblod Nr K 767, för I Sågblad Nr K 768, fö r 

Pr is pr längd 0: 20 Pris pr längd 0: 45 
Pris pr meter 1: 30 Pris pr meter 2: 90 

Bandsåg Förstklassi g a. modern 
avsedd fö r bänkmo ntoge. 
Kraft igt d imensionerad o . 
av praktisk konstr uktion. 

Kraftigt stativ av stå l
rör. Borde t ör utfö rt av 
la mell trä, o. försett med 
anhåll. Klinghjulens ax 
lar ära lagrade i sjä lv
smör jande g lid lager . Det 
övre hjulet vi lket ä r fjäd
rande upphäng t, ä r me
delst ratt o. skruv lätt 
ställ bart i såvä l höj d
som sidled fö r inställ ning 
av kl ingan. För klinga ns 
styrni ng fi nnes klingleda· 
re över och unde r borde t. 
O vre kli ng leda ren ä r lä tt 
stä :lbar upp och ned 
samt för olika kli ngbred 
der . Effektiva skydd för 
såväl hjul som klinga . 
Sågen är monterad med 
9 mm klinga. 

Avstånd fr å n klinga t il l stativ 290 mm. 
Största höj d mellan bo rd och övre klingledare n 

140 mm. 
Största hö jd 885 mm. Största br edd 500 mm. 
Lämpligt varvtal pr min ut c,a 700 'va rv. 
Erford erlig effekt c ,a 1/3-1/2 hästkraf t . 
Bandsåg Nr K 705, enl igt ovo nst. utan remskiva. 

Pris 174: -
Lämpliga remskivor t i l l bandså g och moto r se 

v.idst.ående Nr K 707- K 714. 
Vid användning av 2.800 v/m. moto r och 200 

mm remskiva på såge n erhålles lä mp li g hasti ghe t 
med 50 mm motorskiva. För 1.400 v/m. motor oc h 
200 mm remskiva på såge n användes 100 mm 
moto rskiva. 

Bandsågklin gor Nr K 706, för ovanstående band 
såg, fil ade och hop lödda, i bredd 6 e ll er 9 mm. 

Pr is pr st. 5 : 30 
40 

REM- och KILSPARSKIVOR, av extra pri ma fabri
kat , svarvade i gju te n lättmetall och försedda m. 
kraftig stapp skruv. Axe lhå let ä r 12 mm, men kan 
uppbarras. 

11 Var vräknare Nr K 259 fö r upp till 10.000 varv 

' , ver era s i etui ~ch med två utbytbara dr ivare av i) I häger- oc h vänstergång. Snabb nollstäl.ning . Le-

' ~ , fi stå l oc h gumm,. Pr is 13: 50 Thevagnshjul, m. vulka
niserad gummiring. läm p
liga fö r thå- o. barbord, 
serveringsvogna r m. m. 

Plana 
bre da . 

Nr 
K 707. 
K 708. 
K 711. 
K 712. 

remskivor, 35 mm Kilspårskivor, fö r kilre m "* 
prof il LT, eller rundre m 

Dia m mm. Pris 6-8 mm. 
200 10: 50 Nr Diam . mm. Pris 
120 6: 10 K 709. 200 10: 50 
100 5: 95 K7 52. 160 7 : 90 
50 4: 25 K 710. 120 6: 10 

K 713. 100 5: 95 
K 753. 75 4: 95 
K 714. 50 4: 25 

Remskiva Nr K 680, för 
3-5 mm rund re m, borrad 
fö r 8 mm axel, men kan 
uppborro s f. grövr e axel. 
Med stop pskruv. Försedd 
med 2 st. spår m. 28 och 
40 mm di a m. 

Ki lspårskiva Nr K 996. 
T ra ppskiva fö r spårprofi I 
A . Ytterd io m. 75- 100-
125 mm. Bredd 56 mm. 

Pris 2: 50 Pr is 17:50 

Kilreps kivor av 
lät tmetal l m. spår 
för A- profi l (8X 
12X 8 mm) o. med 
stopps kruv . Ski
vorna levereras 
oborra de men 
med ma rkerat 
cen trum fö r upp
bor rn ing t i ll ön
skad axe ld ia m. 

N r Dia m. 
K 970. 50 mm 
K 971. 75 , 
K 972. 100 • 
K 973. 150 • 
K 974. 200 > 
K 975. 250 • 
K 976. 300 • 

Pris 
3 : 60 
4: 95 
6:-
7: 75 

12:-
15: 75 
21: 50 

A xe lsats Nr K 9n . A xe l av si lverstål 285x 10 mm. 
Med muttra r och br ickor samt stoppringar. Lage r
hus av lättm eta ll med sjä lvsmörja nde la ger. Utan 
ki l repskiva . 

Lädersnören 

Lädersnören Nr N 344 
runda av bä sta kärnläder . 
Diam . 3 mm. Pr m. 0: 65 

4 mm. Pr m. 0: 75 
5 mm. Pr m. 1: -
6 mm. Pr m. 1: 50 
8 mm. Pr m. 2: 90 

Gummisnören Nr N 418, 
runda av kraftig t gummi. 

Dia m. 3 mm Pr m 0: 90 
4 1: -
5 • 1: 20 
6 • • 1: 50 
8 • 2 : 20 

Pr is 12: 20 

~ 
Kilremmar, änd lösa, av 

extra prim a gu mmi med 
cord . Prof i lmått : topp
breddx hä jd . 

Profi l A, 13x 8,7 mm. 
Nr O mkrets tum Pris 

K 8.18 35 3: 70 
K 839 46 4: 85 
K 840 68 6: 75 
K 841 85 8: 80 
K 1005 105 10: 75 
K 1006 136 13: 95 
Profi l LT: 10X 5,6 mm. 

Nr O mkrets tum Pris 
K 1007 23 2: 50 
K 1008 28 2: 95 
K 1009 36 3: 70 
K 1010 41 4: 15 
K 1011 52 5: 25 

KULLAGER 
av SKF,s vä rldsb. fab r . 

1 
Högsta prec . oc h kval itå . 
Må tt i mm: För axe ldia
meterx yttre dia m.x 
bredd. 

Enradiga RADIALKUL
LAGER. 

Nr 
I U 900. 

K 1038. 
K 579. 
K 1039. 
K 580. 
K 581. 
K 582. 
K 583. 
K 1040. 
K 1041. 

Mått mm. 
4x 13x 5 
4X l6 X 5 
5x l9 x 6 
7X22X7 

TOx 30x9 
12X 32X 10 
15X 35X ll 
20X 47X14 
25X52X 15 
30X62x16 

Pris 
pr SI. 
3: -
4:-
4: 10 
4 : 25 
5: 30 
5: 35 
5: 65 
8 : 40 
9: 50 

11: 05 

Enkelverkande Al(IAL
KULLAGER, med plana 

brickor . 

Nr 
K 584. 

1 K 585. 
K 586. 
K 587. 
K 588. 
K 1042. 

Må tt mm. 
10x2 4x 9 
12X26 X 9 
15X 28X 9 
20x35x 10 
25X42 X 11 
30X 47X 11 

Pris 
pr st. 
3 : 85 
3: 95 
4: -
4: 35 
4: 80 
5: 20 

Lagerhus , av lä ttmetall 
med sjä lvsmör ja nde gl id
lager av fer rol it . 

N r För axe ld iam. Pris 
K 921. 8 mm. 2: 20 
K 922. 10 • 2: 30 
K 923. 16 • 3: 40 
K 924. 20 • 3: 60 
K 979. 25 • 5: 50 

Stoppr ingar Nr K 978 av 
järn , försedda m. stopp
skruv. 

Axe lhå l 
10 mm 
16 mm 
20 mm 
25 mm 

Pris 
1: 55 
1: 70 
1: 85 
2: 35 

Vi ngmuttrar, av järn, 
lever eras i ½ duss. fö r
packningar. 
Nr M 669. 1/8" ½ duss. 

· Pr is 0:50 
Nr M 670. 3/16" ½ d uss. 

Pr is 0: 55 
Nr M 671. 1/4" ½ duss. 

Pr is 0: 60 

Silverstål 
SANDVI KS 20. 

An vä ndes vid tillverkning 
av dive rse finmek a niska 
detaljer, såsom: Ax lar, 
tappar, skruvar o. and ra 
smådela r. Leverera s i 50 
cm längder. 

Nr 
N 183. 
N 184. 
N 185. 
N 186. 
N 187. 
N 188. 
N 189. 
N 190. 
N 414. 
N 415. 
N 416. 

Diam. 
mm. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12 
16 
20 

Pr. pr 
läng d 

0 : 16 
0 : 22 
0: 28 
0: 36 
0 : 48 
0: 62 
0: 85 
1: 50 
1: 95 
3 : 25 
4 : 90 

Hj.-d ia m. Hj .-b r . Pris 
N r mm. mm. pr st. 

M559. 40 8 0: 95 
M 560. 50 10 1: -
MS61. 65 12 1: 35 

Länkrulle Nr M 787 med 
hjul av gummi i dia m. 38 
mm. Enkelt kull age r mel
lan bygel och l östplatta. 

Pris 1: 35 

Länkrulle Nr M 788 
med hjul av gummi i 
diam . 50 mm. Bygeln lö
per i kul lager. 

Pris 1: 95 

Järngängad skruv, av förnick lad e ll er of.örnick
lod mässing, med kul lrigt (kl e l ler kul lri gt forsankt 
(kf) huvud . Whitworths gän gnin g . 
Dimension Nr och pris pr dussin. 
1/8" X l /2", M 880 förn . 0: 48, M 881 ofö rn. 0: 35 
1/8" X l ", M 882 0: 52, M 883 0: 40 
1/8" X l ½", M 884 0 : 72, M 885 • 0: 58 
3/16"X l/ 2", M 886 0 : 52, M 887 • 0: 37 
3/16"x l ", M 888 0: 72, M 889 0: 58 
3/16" X l ½", M 890 • 0: 95, M 891 0: 85 
1/4" X 1/2", M 892 • 0: 80, M 893 0: 65 
1/4" X l ", M 894 • 1: 10, M 895 • 0: 98 
1/4" x l ½", M896 • 1: 35, M897 • 1: 25 

Ang iv med k el ler kf ef ter bestä llni ngsnumret o m 
kul lrig t elle r kul lr ig t för sänkt skruvhuvud ön skas. 

Vingmutter Nr M 791 av 
mässing . 
Storl. Pr st. Pr duss. 
1/8" 0: 10 0: 85 
5/32" 0 : 11 0 : 90 
3/16" 0: 12 1: -
1/4" 0: 15 l : 40 
5/16" 0: 20 1: 90 
3/8" 0: 28 2: 70 
7/16" 0 : 30 3 : 15 
1/2" 0: 40 4: 25 

Vingmutter Nr M 733 av 
pressgjuten lättmeta, I. 
Storl. Pr st. Pr d uss. 
1/8" 0 : 07 0: 70 
5/32" 0: 08 0: 75 
3/16" 0: 10 0: 85 
1/4" 0: 12 1: 10 
5/16" 0: 15 1: 40 
3/8" 0: 20 2: -
7/16" 0: 75 2: 30 
1/2" 0: 30 3: -

Mössingsmutter, passan
de t ill ovanståe nde skruv. 

N r Pr duss. 
M 351. 1/8" ofö rn. 0: 25 
M 354. 1/8" förn . 0: 35 
M 352. 3/16" oförn . 0: 50 
M 355. 3/16" förn. 0: 60 
M 353. 1/4" ofö rn. 0: 75 
M 356. 1/4" fö rn. 0: 85 

Mutterbrickor av mös-
sing . 

Nr 
M 357. 1/8" 
M 358. 3/16" 
M 359. 1/4 

Pris pr 
duss. 100 st. 
0: 12 0: 85 
0: 15 1:-
0: 18 l : 50 

t? 'IIIIWIO 

Bladskruv Nr M 703, av 
bl ankt jä rn. 
Längtl 2" Pr duss. 0: 45 
Lä ngd 2½" Pr duss. 0: 5C 

CLAS OHLSON & C : o A .- B., INSJON C LA S OHLSON & C: o A .- B., INSJON 

l änkrulle Nr M 695, I 
kraft igt utförande. Besla
get är av blankt järn och 
rullen av massiv bakel it 

stor I. 20x 40 mm. 
Pr st. 1: 15 

~ 

,.; 

Ottomanrulle Nr M 767, 
med gummirulle, 37 mm 
d iom. Försänkt modell. 

Pris pr st. 0: 75 

~ w 
Ottomanrulle Nr M 768, 

med bak e,itr ulle . Diame
ter 40 mm. Kra ft ig utan · 
påli ggande typ . 

Pris pr st . 0 : 80 

• ~ "&Jl 
Rulle Nr M 718, qv svart 

bakeli t . Diam. 40 mQl, 
bredd 20 mm, axelhOI 6 
mm. 
Pr st. 0 : 40. Duss . 4: 30 

Rulle Nr M 719, av vitt 
gummi. Mått som föreg . 
Mässings lage r . 
Pr st . 0 : 55. Duss . 5: 60 

Scanlix -hållaren, är en 
prak t isk hå llare för träd · 
gårds- och sportred skap, 
handverk tyg m. m. Det ar 
ett ögon bl icks verk att 
sätta upp oc h ta ned 
före må l , vi lka håll as mot 
en g ummip latta mellan 
två reffiad e gummivalsar 
i fj ädr a nde stOlfästen . 
Hå ler redska p upp till 
15 kg . vikt . A r även, föst 
vid bå tkante n, en utmärkt 
hållare för spinnspön 
o. dyl. 

Hållare Nr U 1050. 
Mi nd re typ. 

Pr st . 1: 10 
Hållare Nr U 1051. 

Störr e typ. 
Pr st . 1: 25 
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Resårbotten Nr M ns, 

komplett med 8 kedj or Detaljer till resårbottnar . 
men utan fästkrampor o. 
träram . 
Lä ngd 180 cm. 

Pris 5: 60 
Resårbotten Nr M n6 , 

som föreg . men br edare, 
10 ked jor . Pris 6: 75 

Resårförstärkare, ä r en 
pra ktisk nyhet, för fö r
stä rkning av sp i ral erna i 
stoppade möbl er somt ti ll 
kedej bottnar i säng ar o . 
ott oman er. Lätta att an
bring a oc h mycket effek 
tiv a. 

N r U 10«, ers.ätte r mel
lansmö r jning i soffor , få 
tö l jer o . dy l. Ger ny 
spän st åt nedsuttna stopp
mö bl er. Pr st . 0 : 18 

Pr 50 st. 8: -
Nr U 1045, kraftigare 

typ, specie l it avsedd fö r 
kedjeb ott nar . 15--25 så
dana förstärk ar e räck er 
att gö ra en uttänjd ked
jebotten som ny . 

Pr st. 0: 23 
Pr 50 st. 10: -

Fönsterlå s Nr M no, 
av järn , fö rnick lade. 
Pr st. 0: 35, d uss. 3: 50 

Koppelhake Nr M 697, 
för koppli ng av dubb e l
fönster o . dy l. Storl . 25X 
7 mm. 
Pr sf. 0: 25, d uss. 2: 60 

Lådavskiljare Nr M 565, 
av plåt . Mycke t prak tiska 
till fä sten fö r mindre hyl 
lor i skåp och fö r av 
ba lkninga r och smöfock i 
låd or . För 4 mm tjoc ka 
mell a nstycke n. Lä ngd 6 
cm. 

Pris pr d uss. 0: 35 

Sängbottenkätt ing Nr 
N 378, ga lva niserad . 

Pris p r m 0: 25 
Pris pr ?.5 m 5: 75 

Dubbellänk Nr M m, 
golvon iser. Längd 5 cm. 

Pris pr dus sin 0: 40 

D10f 
Ovaler N r M n1,, av 

ga lva niserad t rö d. 
Pris pr dussin 0: 12 

Krok Nr M n8 , golv . 
Längd 4 cm. 

Pris pr d ussin 0: 20 

Krampa Nr M n9, ga l-
vani sera d . Lä ngd 25 mm. 

Pris pr dussin 0: 14 
Längd 30 mm. 
Pris pr dussin 0: 16 

Skruvögla Nr M 780, 
lä ngd 40 mm. 

Pris p r d ussin 0: 25 

amm11111mmm~ 

Dörrslappare , av rött 
gummi med meto i lbu ss
ning fö r fästskruve n. 

Nr U 1065. 30x 30 mm . 
Pr st. 0: 38 

Nr U 1066. 38X 30 mm. 
Pr st. 0: 50 

Nr U 1067. 39X 40 mm. 
· Pr st. 0 : 55 

Nr U 1068. 39x 50 mm. 
Pr st. 0: 65 

1. 
Kraftiga hyllkonsole r, av 

svartlack erad, hei pressad 
p låt . 

Nr 
M658. 
M 659. 
M660 . 
M 661. 

Sta rl. i tu m. 
3x 4 
4x 5 
5x 6 
6X8 

Pr st. 
0 : 22 
0: 25 
0 : 28 
0 : 38 

Overfall shasp Nr M 712, 
av svart lackerat järn . 
Längd 95 mm. 

Pr st. 0: 30 

Bordsbeslag Nr M 698. 
Ett kraf tigt o . stabi lt be · 
Slog för löstagbar monte
ri ng av bord sben . Fäst
bri cka n 60 mm diame te r. 

Pr beslag l : -

, ...... . , ....... 
Sänghakar Nr M 685, 

av jä rn. Prima svenskt 
fabrik at. Längd 6 tum. 

Pr is pr sats (4 par ). 
Kr. 2: 40 

Töckhylsa N r M 564, av 
förmö ssingot järn. I stor
lek 17 mm diom . 

Pris pr duss. 0: 20 
Pris p r g ross 2: -

~ 
~ Möbeltass Nr M 796, en U ~ filtfot för bord- och sta l

Hasp Nr M 713 av · ben m. m., dio m. 20 mm. 
Spiralfjäder Nr M n3 , bl ankt järn . ' Möblerna fl yttas l judlö st 

mycket krafti g , tot al Lä ngd 3" Pr st. 0: 12 och repo r e j go lvet . 
lä ngd 7 cm. 4" Pr st . O: 13 Pr st. 0:30. Duss. 3:20 

Pris p r st. 0: 12 5" Pr st . 0: 15 ~ 
p · · dl . 1 6" Prst . 0 : 20 ~-

~ umm"'" , ll!!!!dl fö~::::,~:~1 ~;"')J~bo~l ~ hy ilo r m. m. 
Kisthandag Nr M 782, Pris pr du ss. 0: 40 

av järn , svart lackerat . Hylsor Nr M 160, av 
Längd 3½". Pr st. O: 30 förmäs singot jä rn. 

Spikbleck Nr M 758. Längd 4". Pr st. 0: 35 Pris pr duss. 0: 15 
Korruge rade och spel · p · O 95 
sade sålskiv ar för som- -- ris pr gross : 
monfogn ing av tr ä. Lätta 
at t slå in, spräc ka e j 
träet . 5 karrugerin ga r , rn 
bredd 12 mm. 1 påsar o m Fiberglid , att användas 50 st

· Pr pås e 0: 65 till dragl ådor , skjutdö rra r 
på skåp o . dy l. Beslaget 

Sp.,kbleck Nr M 759. ge r gohd sty rnin g samt / 
tyst oc smidi g gå ng . 

Som föregående men i Glidare Nr M 705, av 
bredd 18 mm. I på sar om fi ber, stor lek 8X 35X 10 
50 st. mm. ' 

Pr påse 0: 95 Pr st. 0: 40 
Spikbleck Nr M 760. 

En påse sorterad e spik
b leck . 50 st. i 10 al ika 
bredder . 

Pr på se 0: 85 

Fiberskena Nr M 706 
fpr avans!. gl idore . Dim. 
3X l3 mm. Sälj as i ½ och 
1 mtrs län gder . 

Pris pr ½ mete r 0: 85 
Pris pr 1 mtr 1: 70 

Skjutdärrhandtag Nr M 
731, att infä i los. Förnick
lat . Sta rl. 65X20 X7 mm. 

Pris 0: 45 
Skjutdärrhandtag Nr M 

730, fö rni ck lat . Stor lek 
80X2 8X8 mm. 

Pris 0: 50 

Mö bel gångjä rn, t i llver
kade av l mm tjoc kt järn. 
Bredde n beräknad upp· 
föl ,t. Säljas i 50 cm lä ng-

d%·, M 576, bredd 25 mm. 
förnick lat. Pris 0: 85 

Nr M 577, bredd 25 mm. 
Kopparox iderat. 

Pris 0: 80 
Nr M 578, bredd 32 mm. 

f örnic klat. Pris 0: 95 
Nr M 579, bredd 32 mm. 

Koppa roxide rat . 
Pris 0: 90 

Plåtgångjä rn Nr M 749, 
vonl . model l med 4 hå l. 
Höjd 40 mm, bredd utfä l lt 
30 mm. Pr st. 0:10 

Pr 10 st. 0: 75 

Pinngång järn Nr M 686, 
av jö rn. Lö ngd 80 mm. 

Pris pr pp r 0: 90 

Kloffg Ön!;!iörn Nr M 715, 
för sekretcirkloffo r o. d. 
Längd 20 cm. 

Pris p r par l: 60 

~ J 
~ 

Oll ongå ng järn Nr M 
704, av po lerad mässing . 
Stor l. 45x 45 mm. Finnes 
för vänster· e l :er höger
monte rin g . 

Pris p r st. l: 40 
Kontregel Nr M 696, av 

mässing. Fro ntsidon 12X 
60 mm. Pris 0 : 40 

Skåpregel Nr M 781 m. 
trekontnyc kel. Särski lt 
lämpl ig för skåp pö bå
tar. Stor lek, själva låset , 
65x30 mm. Pris l : 25 

Skåpr ege l Nr M 6n , ov 
rostfri plåt. Sjölvstängon
de, pr aktisk oc h bekvä m 
modell för b l. o. köks
skåp. p;ottons storlek 4x5 
cm. Pr st. 0: 70 

Pris pr' duss. 7: 50 
Skå prege l Nr M 971, 

li ka föregåe nde men av 
höggl anspo lerad rostf ri 
plåt. Pr st. l : -

Pr d uss. 10: 50 

~ 
Skåprege l N r M 534, av 

jörn med knopp av för
nick l. mässing . Plattan i 
storl. 25x 50 mm. Regelns 
hela län gd 80 mm. 

Pris 0: 50 

Lös Nr M nl , för lock, 
s. k. p iano lås av !"örn m. 
mässingsf ron t o . örnick -

Kistbeslag av handsmitt järn i konstsmide, väl
g jo rt arbete, kraftiga och stab i la. 

Handtag Nr M 552. Framstolpa r Nr M 556. 
Stor lek 20X 10,5 cm. Längd 27,5 cm. 

Pris pr st. 2: 60 Pris pr st. 0: 75 
Hörnp låt N r M 553. Hörnbes lag Nr M 567 . 

Storlek 8X8 cm. Längd 34 cm. 
Pris p r st. 0: 30 Pris p r st. l : 90 

Nycke lskylt Nr M 554. Kistbes lag sots Nr M 
Storlek 5X6 cm. 570, inneh. al la erfor-

Pris pr st. 0: 30 der lig o bes log ti l l en 
Overl iggare Nr M 555. kista en ligt illu strat ionen, 

Län gd 38 cm. uto m hörn beslo gen. 
Pris p r st. 0: 80 Pris p r sats 9: 30 

Ritning N r RA 115 ti l l kista, stor l. 80X50X 40 cm. 
Pris 0 , 30 

Hö rnvi nkel Nr M 734, 
av handsmitt järn. Storl . 
10X 4X 10 cm. 

Pris pr st. 0 : 85 

lod nycke l. Storl . 80X 14X •

1
, 

38 mm. Pris 3: 85 

··r • • 
""' Möb elb eslag , av mäs-

sing, färkopprade o . oxi
derade . 

Nr 
M 161. 
M 162. 
M 163. 
M 164. 
M 165. 
M 166. 

Längd mm. 
35 
35 
80 
80 

Pris 
pr st. 
0: 50 I 
0: 50 
0 : 70 
0: 70 , 
0 : 95 I 
0 : 65 ,--_ _ _ ~ Möb elb eslag , ov kop-

pa roxide rad hamrad mås· 
sing . Lös Nr M n2 av järn . 

Sjä lvstäng ande skjutdö rr
lås med nyckel. 

Pris l : 85 

4~ ~4 
Snäppare Nr M 693, av 

förnicklad p låt . 
Prst . 0:20 

Snäppare Nr M 694, av 
pressgjut en metal l och 
med fj ädrande kull ås. 
Längd 50 mm. 

Pr st. 0: 45 

Handtag Nr M 672, skå
lat av rostfri plå t. Längd 
90 mm. Pris 0: 45 

Nr M 103. Längd 85 mm. 
Pris p r st . l: 60 

Nr M 104. Lä ngd 70 mm. 
Pris p r st. l : 45 

N r M 105. Längd 92 mm. 
Pris pr st . l: 60 

Nr M 106. Län gd 35 mm. 
Pris pr st. 0 : 85 

Nr M 107. Lä ngd 35 mm. 
Pris pr st. 0 : 85 

Skruv Nr M 156, av för
mässingot jä rn. För mö
belbe slog . 
Längd i mm. 8 10 
Pris pr duss. 0 : 20 0 : 22 
Pris pr gross 1: 95 2 : -

Skruv Nr M 157, för
kop pr od . För möbe lbe
slog . 
Längd i mm. 8 
Pr duss . 0: 25 
Pr g ross 2: 50 

10 
0:28 
2: 60 

95 
65 

r 
Ringhandtag , av oxide

rad mässing. 
N r M 710, 40 mm. 1 

Pris 0 : 95 
Nr M 711, 55 mm. I 

Pris l : 15 

Möbelknappar , i trev lig 
model l, av svarvad och 

1
. 

mat tpo lera d meta ll. 
Dio m. 

N r mm. Pr st. 
M 722. Förn . 30 0 : 70 
M 723. 40 0 : 95 
M724 . > 50 1: 10 
M 725. O xid . 30 0 : 70 
M 726. 40 0 : 95 
M 727. 50 1: 10 
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~ ~ l '¼ HoodOoe N, M: ole· 
Möbelhandlag Nr M 732 gent utformad modell i 

Väskhandtag Nr M 692, 
ov kraftigt svar t el. brunt 
lä de r med inlagd stö lf jä
der och färnick l. glidbe
siog. 

~ ~·· /"'')IL D/(1/'e/1 Handta g av krafti gt lä- \.~'"' Q /j -
der, längd ca 16 cm. För 1 resegram mofone r m. m., 
med beslag och fö stplat- --

M ""b lk N M 720 ov e iegant o. stork ben- förkr omad mässing . Med 
stor a k~afti~pfyp ~v mös'. vit plast. Längd _10 cm. löstskru va r . Längd 115 mm. 
singoxider od plöt . Diam . Pris 1: 15 Pris 0: 80 

10Nr M 202, svart. 1: 40 ~· 
Nr M 294, brunt . 1: 40 __ Pris 1: 95 

60 mm, 2" iöng lös tskruv . ~ 
Pris pr st. 0: 70 

T'n " 
Möbelknopp Nr M 684, 

ov vi t eller svart pl ost ic , 
diom . ca 30 mm. Förnick l. 
löstskr uv. 

Pris pr st. 0: 40 
Möbelhandtag Nr M 679, 

av vit el ler sva rt p lastic 

Möbelknapp Nr M 721. 
Kraftig knapp av benvit 
pl ast. Diameter 55 mm. 

Pris 1 : 10 

m 
~
f' :;;;-' ;;;;~== ~=~~~;;;i_,-

med förkr o mat band i _ 
mitten . Med föstskruva r. . Mobelho_ndlag av pro
Hand tagets längd 10 cm. ! liera t tro, putsat _ och 

P . t O 65 :e llu losabehandlal . Langd 
ris pr s . : 10 cm. 

_ Nr Pr st. duss. 
_Mobc,lhondlag Nr~ 681, M 792, fura 0: 20 2: -

l ika foregöen de m. langd M 793, b"lörk 0: 24 2: 35 
73 mm. Svarta elle r v ita. M 794, a m O: 25 2: 50 

~'~O 
~ Etiketthandtag, i kraftig 

Möbelknopp Nr M 604, mode ll av pressad plöt. 
av bakelit, stor!. 20X 20 Storl. 80X35 !'1m.-
mm. En trevlig knopp för Nr M 728, forn1cklot. 
löder, sköpdörrar o . dyl. Pr st. 0: 85 
Finnes i svart, grön, röd Nr M 729, oxiderat. 
och brun färg. Pr st. 0: 85 

Pris 0: 18 

~ o ~-
Kofferthandtag Nr M efJfl ~ 

856, av bru nt, kraftigt lä- Handt ag Nr M 869, .':'v 
der med förnick lad e plöt, br unlockero t. _ For-

lådhandlag av rostfritt ring ar , lös tpl att or likale - nicklade plötar. Langd 
des ov lö der med invön- med p lötorna 180 mm. stöl. 

Nr 
M852. 
M853 . 

8redd 
65 mm 
75 > 

Pr st . 
0 : 50 
0: 55 

d ig o förstärkningar av Pr st. 0: 35, duss. 3: -
stål. Ett ged iget handta g ~ -
för kofferta r och stör re 
resväskor. Själva hand- ' 
tagets lä ngd 15 cm. 

Pris -2: 95 

~ 
Handlag av dubb elsytt, 

kraftigt lä de r i brun fär g 
Klaffstöd, med fri ktions- Förnickla de byg lar . Läng

koppling, sam kon stop pa den avser handlaget uto m 
i allo lägen. Läng d ut- byglarna . 
fällt 17 cm. Nr Längd Pris 

Nr M 716, förnic kla t. M 916. 120 mm 1: 25 
Pris pr par 2: 25 M 917. 145 mm l , 40 

Nr M 717, oxider at. M 918. 160 mm 1: 65 

Pris pr :: ~: 25 ~~ 
L~ ~~o 
~ id;~ : 87: M 872 Man 

Handtagspiötar m. rin g , 
lockstöd Nr M 252, av av järn, förnick lade. 

förnickl. och blankpole- Nr M 874. Ringbredd 20 
rot d"ärn. Vink elskenans mm. 
löng 14,5 cm. Kon an
vändas för sövöl höger 
som vänster . 

Hand lag ov p :öt, lacke
rade i brun färg. Läng
den avse r hand taget. 

Nr M 870. 115 mm. 
Pr st. 0 : 45, duss. 3: 80 

Nr M 871. 135 mm. 
Pr st. 0: 50, duss. 4: 20 

~qp=:@ 

~ 
Skrin lås Nr M 540, av 

svenskt fabr ikat , ti I I verka t 
av jä rn. Med nyckel. 
Storlek 38X 17 mm. 
Pr st. 0: 15. Duss. 1: 30 

Målarpensel Nr K 151 
lanstrykare), med löng 
svart bo rst, extra prima 
kval itet . Kra ftigt l indade 
och försedda med järn 
rin gar. Vuikoni serade. 
Stor!. nr Diom. mm Pris 

2 20 2:20 
4 25 2: 45 
6 30 2: 75 
8 35 3: 60 

10 40 4:80 
12 45 7:50 
14 50 10: 75 
16 55 14: 75 
18 60 21: -

Målarpensel Nr K 150 
Jonstrykorel, med svart 
ren borst i alu minium
hylsa. Vulkanise rade . 
Starl. nr Dio m. mm Pris 

2 20 0 : 75 
4 25 0:85 
6 30 1: 10 
8 35 1 : 35 

10 40 1: 60 
12 45 2 : 15 
14 50 2: 80 
16 55 3 : 20 
18 60 3: 75 

Hårmoddlare Nr K 366, 
i b leck hylso r med vita 
skaft. Ext ra fin kvo lite . 
Vul kaniserade. 
Bred d 1,5 tum. 

Pris 0: 95 
Bredd 2 tum. 

Pris 1: i5 
Moddl are Nr K 457, ov 

fin svar t borst . Tjockle k 
5 mm. 
Bredd 2" 2½" 3" 
Pris 0: 75 0: 95 1: 15 

lackeringspenslar Nr K 
905, högsta kvo lite, vulka 
niserade, i tjock f iol mo
de. I med lång borst, i 
förnicklade hy lsor med 
polerade t räskaft. 
Bred d 1 ½" 2" 3" 
Pris 1: 40 1: 95 3:40 

20 65 4: 25 ~ 

~ ::e::lar Nr K 823, 
~ floto , av vit t tagel, vul

kaniserade, i förtento 
b leckhylsor med pol. trä Fördrivare Nr K 364. För 

o ljefärgsfördrivning. I 
bleckhylso, tjock lek 8 mm 
av pri mo vit borst . Borst
längd 65 mm. Bredd 87 
mm. Pris 4: 65 

skolt. 
Nr 

Storl. 1. 
2. 
3. 

Bredd mm 
12 
14 
16 

Pris 
0: 35 
0 : 40 
0: 45 

• 
Betse r Nr M 668. Ljus

ökta, vatten lösliga och 
ammoniokbes töndiga ökto 
betser, av Herdins fobr. 
Säljes i pö sor innehöllo n
de färg fö r c :a ¼-½ 
li te r träbets. Bruksanvis
ning medfö lj er varje p6-
se. Finnes i följande fär 
ger: Röd 51, Mahog ny 
52, Gul 53, Orange 54, 
Brunocker 55, Ljusgrön 57, 
Mörkgrön 58, Ebenholz
svart 59, Cede r 60, Moss
grön 61, Ljus ek 62, Mör k
mohogny 63, Mörk valn öt 
65, Marinblö 68, Antik
grön 69, Modebrunt 71, 
Ma hognybrun 72, Ljus val
nöt 75, Si lvergrö 77, Grö
b run 78, Ol ivb runt 80, 
Gammal brunt 81, Ant ik 
ek 82, Me ll anbrun ek 83, 
Mörk antik ek 84, Stö l
blö 85, Rödbrun 86, Björk 
94, Gul bj ör k 95, Alm 96. 

Pr påse 0: 40 

Spacklar Nr K 381, av 
prima björk. Bred d i mm 

60 80 

Möbelknopp Nr M 605, 
som föregöende, men i 
vit färg. Pris 0: 20 

Möbelknopp Nr M 635, 
stor lek 15 x 15 mm. Finnes 

i svar t, grön, röd o . brun 

Pr st. 0: 50 

Pris pr par 0: 20 
Nr M 872. Ringbredd 27 

mm. 
Pris pr par 0: 30 

Nr M 873. Ringbredd 17 

i Nyckelskyll Nr M 714, 
förnic klad, stor!. 28X 13 
mm. 

Pris st. 
lockpenslor Nr K. 824, 

som föregöende , men ov 

0: 12 0: 15 
100 120 

färg. Pris 0: 14 
Möbelknopp Nr M 636, 

som Nr M 635, men i vit 
färg . Pris 0: 16 

Möbelknopp Nr M 739, 
i storl . 15X l5 mm. Finnes 
ov svart plast med ingju 
ten träskruv. 
Diom. mm. Pr st. du ss. 

10 0: 15 1:40 
15 0:16 1:50 
20 0:20 1:95 
25 0: 30 3:-
35 0: 36 3: 60 

Möbelknopp Nr M 740, 
som foreg. , men benvit . 
Diom . mm. Pr st. duss. 

Nyckelh61sbössning Nr 
M 707, av pressad plöt o . 
i färgerna bruno xid, mäs
sing el ler nickel. Hö let 
15 mm. Pr st. 0: 12 

Bössning Nr M 708, av 
svart eller benvit plast . 
Hölet 14 mm. 
Pr st. 0: 12. Duss. 1: -

Bössning Nr M 709, av 
svart plast . Höle t 16 mm. 
Pr st. 0: 18. Duss. 1: 80 

®© 
10 0: 15 1: 40 Nyckelskyltar av benvit 
15 0: 16 1: 50 plast, 16 mm nycke l hö I. 

I 
44 

'.20 0: 20 1: 95 Nr höjd Pr st. 
25 0: 32 3: 10 M 943 38 mm 0: 20 
35 0: 38 3 : 70 M 944 45 > 0 : 20 

Koffertl6s, förnicklat, m. 
självspringande klaff, 
storlek 34x60 mm. 

Nr M 148, hög erlös. 
Nr M 149, vä nster lös. 

Pris pr st. 0: 50 
Koffertknäppe Nr M 147, 

ov tjack stadig plöt . För
nicklat . Försett m. kraf
tig fjäder. Hela höj den 
5 cm, bredd 3,5 cm. 
Pr st. 0: 15. Duss. 1: 25 

Koffertlås Nr M 830 av 
förn . kraftig mässing m. 
stabilt lös. Försänkta nit 
höl . Frontplottan 5x 8 cm. 

Pris 2: 15 

mm. 
Pris pr par 0: 25 ~x 

Rullsöl/"a Nr M 879, dub
bel , av örnicklat järn. 
Bredd mm 13 25 
Pr st. 0:08 0:12 
Pr duss. 0: 50 0: 80 

Dubbla nitar av järn, 
förnic klade, för låder 
varor. 

Nr M 877. 7X 7 mm. 
Pris pr duss 0: 18 

Nr M 878. 8X7 mm. 
Pris pr duss. 0: 20 

Portföljlås Nr M 829 av 
tjock, kraftigt förn. mäs
sing m. stobi it lös. :itorl. 
55x 65 mm. Pris 1 : 55 

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

Pris pr duss. 0: 18 
Pris pr gross 1 : 60 

Nyckelskyll Nr M 538, 
vitplåt, stor!. 28xl7 mm. 

Pris pr duss . 0: 10 
Pris pr gros s 0: 75 

Gån gjärn, av plöt, för 
småskr in , sparbössor m.m. 

Nr M 541. Stor!. 13xl2 
mm. Pr duss. 0: 40 

Nr M 542. Starl. 18X 12 
mm. Pr duss . 0: 50 

Hängare Nr M 264, av 
järn. Bredd 16 mm. 

Pris pr duss. 0: 20 

Bake litfot Nr M 851 för 
apparot lödor m. m. Svart 
ell er vi t färg. Dia m. 16 
mm. 
Pr st. 0: 10, duss. 0: 70 

Fördrivare Nr K 351, av 
grövling shör, indragna i 
benplatto. Med polerat 
träskolt. Bredd 2½ tum. 

Pris 6: 75 

~ 
Ytslrykningspensel Nr K 

830, ov extra pri mo kvo
litå, goron terod ren borst, 
vulkaniserad . Skaf t av 
vitb ok med olum iniumbe
slag. 6,5 t m löng bor st . 
Penselns bredd 12,5 cm. 

Pris 11: 25 

Fernisspensel Nr K 904 
är i li khet med K 905 men 
i lä gre kvali tå och kor
tare borst . 
Bredd l ½" 2" 3" 
Pris 1: - 1: 50 1: 75 

CL AS OHLSON & C: a _A. - B., INSJON 

prima svar t hör . 
Nr Bredd mm 

Stor l. 1. 12 
2. 14 
3. 16 

Pris 
0: 65 
0 : 75 
0: 85 

Stöpplare Nr K 827, är 
ett mycket praktiskt och 
arbetsbesparande verktyg 
fö r stöppling ov stora 
yto r. Rulien är 23X 5,5 
cm och Jtterst överd ra 
gen me en utbytbar 
grovmask ig strumpa av 
mjukt, vitt garn. Den lö tt 
löstogb aro rullen förva 
ras, när den ej användes 
i en medföljande domm
töt behöllare av gol v. 
plöt. Pr is kompl. med 
strumpa och behö i lore. 

Kronor 22:-
Reservstrumpa Nr K 829, 

för stö pp lare Nr K 827. 
Pr st. 4: -

0: 18 0:20 

Stålspackel Nr K 806, 
m. pönil at lackerat hand
tag. Bredd i mm 

30 55 75 
1:- 1:40 1:65 

Sämskskinn Nr K 383, 
extra prima. Användes vid 
mölning, putsning m. m. 
Levereras i följande stor
lekar och priser : 
Storlek cm. Pris pr st . 

20X2 3 1: 50 
29x31 3 : 50 
36x38 6: so 
45X4 5 10: 50 
52X SS 15: 50 

45 



Faner 
av svenska o. utländske träslag för in läggningar, 
s. k. intors ioorbeten m. m. Al ,o fa ner ör e c :o 
1 mm tjocke och säljes i tv6 olika storlekar, 2 
och 6 kvdm. Skivorna med 6 kvdm. yto ho i regel 
form atet c ,o 20X30 cm. En kortf attad beskrivnin g 
p6 faner och dess behandling erh611es gratis p6 
begäran. Mönster och beskrivningar p6 intars ia 
ar bet en, se sidan 24. 

Nr Trös iog 
M 614. Alm, utlä ndsk 
M 618. Alm , svensk 
M 648. Almrqt 
M 612. Ask 
M 613. Bilingo 
M 621. Björk, slät 
M 622. Björk , flammig 
M 623. Björk, mosur 
M 641, Bubi ngo 
M 632. Ebenho lz, mocossor 
M 616. Ek, utländske 
M 629. Jocorondo, ostindisk 
M 624. Jocarondo, Rio 
M 631. Joco rondo, modogosko r 
M 640. Kelobro 
M 62:l. Körsbär 
M 610. Lönn 
M 606. Mahogny, honduros 
M 666. Mahogny, sopeli 
M 667. Podouk 
M 639. Po li sonder, afrikansk 
M 642. Perobo Rosa 
M 644. Plotono 
M 609. Päron 
M 611. Rödbok 
M 630. Teak 
M 608. Valnöt, italien sk 
M 626. Valnö t, afrikansk 
M 643. Zebrono 

Fonersals N r M 800, en bi t o 2 
ovonst6ende, 7/ olika sorter. 

2 kvdm. 6 kvdm. 
0: 18 0:45 
0: 15 0: 35 
0: 45 1:25 
0: 15 0: 40 
0: 18 0: 50 
0: 10 0: 25 
0: 18 0: 50 
0 : 30 0 : 85 
0: 20 0: 55 
0: 25 0: 70 
0 : 15 0 : 40 
0: 45 1: 25 
0: 40 1: 15 
0 : 40 1: 15 
0: 20 0 : 55 
0 : 15 0 : 40 
0: 18 0: 50 
0 : 18 0 : 45 
0: 18 0: 50 
0 : 20 0: 55 
0: 25 0: 70 
0: 20 0: 55 
0 : 20 0 : 55 
0: 18 0 : 50 
0: 15 0: 40 
0:24 0: 65 
0: 35 0: 95 
0: 15 0: 40 
0: 30 0: 85 

kvdm. ev var je 

Pr sots 5 : -

Spinkbita r N r M 634, av ovonst6ende fonersorte r . 
Säljas i pöse r innehöllon de c ,o 10 kvdm., serie· 
rede tröslog i smö biter . Pr is p r påse 0 : 45 

Fane rpJ:ess Nr K 948 för 
mindre '1imotör - och in
tarsiaarb ete n. Bestör av 
tvö presskivor ev block
lamel I trä i format 30x50 
cm med tre por spänn
klotsar med bultar och 

1 kraftige vingmuttrar . 
Pr is 16: 50 

Möbelfan er, större formel än vidstöende, fö r 
fanerin g ev mind re möbler m. m. Finnes i 60 cm. 
löngo och 20--30 cm. breda b iod buntade 16-8 
liktecknode blod! ti l l buntar om c ,o en kvm. 
Delas ej. 
M 802. A lm, extra prima 
M 803. Alm, prima 
M 805. Björk, slät 
M 806. Björk, flammig 
M 807. Ek 

Pr bunt 

M 808. Mahogny , honduros 
M 811. Sopelimohogny 
M 812. Vo inöt, afrikansk 

8: 50 
5: 75 
3: 75 
8 : -
6: 50 
7: 50 
8 : -
5: 75 

10: 50 M 813. Valnöt , italie nsk 

Almfaner Nr M 815 
fi skbensmönste r. 6 cm 
breda och 25-40 cm 
löngo bita r. 
I bunt om c ,o ½ kvm. 

Pris 4:-
1 bunt om c :o 1 kvm. 

Pr is 7: 50 

Häftr emsa Nr S 191, av 
transparent ce l lofan, 19 
mm bred. Självhäftande. 
I p :öthöl lore med ovri
vare. Ett utmärkt hjälp
medel vid inta rsiaarb etet. 

Pris 1 : 65 

Bult Nr K 949, längd 22 
cm, diam . 12 mm med tvö 
bri ckor och kraftig ving 
mutte r av mässing. Som
mo bult som i ovo nst . 
press, lämp lig för dem 
som vi 11 göra pressen Möbelornament av björk , handskurna . 
sjä lva . · Nr M 930, storl. 320X Nr M 934, stor!. ll OX Nr M 938, storl . 225X 

Pr. st. 1: 10 200 mm. Pr st 13:75 55 mm. Pr st 2: 75 95 mm. 

Kalkerpapper 
Kalkerpapp er Nr M 52, 

blö tt , för kopie ring av 
lövsögsmönster , monogr. 
m. m. I ork stor lek 44X 
57 cm. 

Pr ork 0: 30 

Nr M 931, storl 350X 
100 mm. Prst 4 : 20 

Nr M 932, storl. 130X 
115 mm. Pr st 4: 50 

Nr M 933, storl. 135x 
90 mm. Prst 3:90 

Nr M 
60 mm. 

Nr M 
50 mm. 

Nr M 
50 mm. 

935, storl . 170X 
Pr st 6: 50 

939, storl . 190x Pr st 4:- Nr M 
180 mm 

936, storl . 115x Pris pr pa r 15: 50 
Pr st 4 : 50 

Nr M 940, storl . 300X 
937, storl . 205x 105 mm. 

Pr st 2:75 Pris pr par 18:-

Flytande kallim, . fä rdig
bere tt fö r .. onvo_ndning . 
Bästa lim for. fon.enng o . 
hobbysnickeri . L~t t att ar 
bete med och sokert bin
dande. 

kg burk. Nr M 825, ¼ 
Pri s 1: 60 

Nr M 826, ½ kg burk. 
Pr is 2: 50 

Kallirn Nr M 59, .. är i 
pulverfo rm o. upp .oses 1 

kal lt vatte n. 
Pr pr l 00 gram 0: 75 
Pr ½ kg . b ur k 4: 50 

Konstho rtslim, Coscor it, 
i pu lver. Blandas enda_st 
med ka llt vatten och ar 
genast fö rdi9t för bruk . 
Användes for o 11 s,ogs 
trölim ningor där absolu t 
vatte nfest limfog fordras . 

Nr M 823, i burk med 175 
gra m. Pris 1: 65 
Nr M 824, ½ kg burk. 

Pris 4: 25 

Kittkniv Nr K 783, av 
vitpo ,erot prima stö l med 
nitat träskaft. Hela läng
den 18 cm. Pris l : 10 

Sa ndpappe r 

Sandpapp er Nr M 60. 
Ark i storl ek 24x28 cm. 
Finnes i grovlek, 000, 00, 
O, 1, 2, 3, 4 och 5. 
000- 2. Pr ork 0 : 10 

Pr is pr 10 ark 0 : 75 
3-5. Pr ark 0 : 12 

Pr is pr l O ork 0 : 95 

Sandpapper i band, 
bredd 10 cm. 10 m löngo. 
Grov lek 00, 0, 1, 2, 3. 
Nr N 400, normolkvoli tel . 

Grov I. Pr 10 m. 
00-- 1. 1: 15 
2-3 . 1: 25 

Trä plast Nr M 569, är 
formbar , vattenfas t och 
klistr onde fö r reparatio
ner av al lo slogs tr äin
redninga r, såsom; utfy il
ning av spr ickor, fogar, 
kvisthål etc . i bord, sto
lar golv, dörrar m. m. 
I bleckburkar inneh. c ,o 
150 gram, 

Pr is 1: 25 
Träp last Nr M 589, i 

bleckbu rk inneh . ¼ kg . 
Pr is 1 : 90 

Trä pla st Nr M 590, i 
bleckburk inneh. ½ kg. 

Pris 3: 50 

Bötskrapa Nr K 925. 
Längd 24 cm, med tvö ut
bytb ara skropstöl, 7_ och 
10 cm. Tvö skrapor I en. 

Pris 3: 25 

Sickling Nr K 491, av 
Sondviks-fobriko t. Extra 
prima sickling ev härdat 
och polerat stöl. Stor iek 
0,80x62X l 25 mm. 

Pris 0: 60 

Sm ärgelduk 

Smärgelduk i stor iek 21 
x, 9 cm. I grovlek: 000, 
0, FF, l , 2, 3. 
Nr M 821, normolkvolite t. 
000-1. Pr ork 0: 25 
N r 2. Pr ork 0: 28 
Nr 3. Pr ork 0: 30 
Nr M 822, kraftig , högsta 
kva l itet. 
000--1. 
Nr 2. 
Nr 3. 

Pr ork 0: 48 
Pr ork 0: 52 
Pr ork 0: 55 

Smärgelduk Nr N 399 i 
rullor . Högsta kval itet. 
Bredd 21 cm. I grov lek 
000, O, FF, l och 3. 
000-- 1. Pr m 1: 65 
Nr 3. Prml : 80 

Smärgelpapper 

Smärg elpapp er Nr M 
537. I stor iek 22X30 cm. 
Finnes i grovleka rna 00, 
0, l , 2 oc h 3. Nr N 401, kra ftig kva litet . 

Grov l. PrlO m. Pr is p r a rk 0: 12 

00-1. 
1

' 
50 

Pris pr l O ork 0: 95 2-3 . 1: 60 

Skriv- och kontorsmateriel 

Pastb lack N r P 37. 100 
pri mo postpop per i kvor 
toformot, blockat med 
kraftig kartong. Storlek 
22X28 cm. 

Pris pr blo c k 2: -

Postbloc k Nr P 41, block 
om 50 ork linjerat fint 
brevpapper. Storl. 17X 27 
cm. 

Pris pr block 1: 25 

Kuve rt Nr P 38, avsed
da för postpappe r Nr P 
37. Vita . Litograferade p6 
insidan. Stor lek 12½X 15½ 
cm. 

Pris pr 50 st . 0 : 90 

Kuvert Nr P 39, för 
pappe r Nr P 41. Vita, m. 
gro tt foder. Stor iek 9½X 
17½ cm. 

Pris pr 50 st. 2: -

Fakturapärm Nr P 26 i 
fint utfö ran de med tyg 
klädd rygg och bro me
kanism. A4-kvartoformot. 
26X31 cm. 

Pr is 5: 50 

Registe r Nr P 2J fö r 
ovon stöende pärm , av 
kraftigt pap per med för 
stärkta hö l. 

Pris 1:-

Höl slag Nr S 203, av 
kraftig p löt, lock . Sl?n· 
sor höl passande vonlogo 
konto rspör mor. Behö l lore 
för ovfal :I i botte nplatt an. 

Pris 3: 95 

Ant eckni ngsböck er, med 
80 sidor li njer at papper, 
i pärmar ev gu l glans
kartong. 
Nr Storlek cm. 

P 17. 7x 11 
P 16. BX 14 
P 15. lOX 17 
P 14. 12X 19 
p 13. 17x20 

Pris 
0 : 18 
0: 25 
0: 30 
0 : 50 
0: 70 

Ant eckningsböck er, med 
pärmar av vaxduk imit . 
och med 96 kossobok slin
jero de sidor . 
Nr Storlek cm. Pris 

P 18. 8X 14 0: 85 
P 19. 10X 17 1: 05 
p 20. 12x l 9 1, 40 
P 21. 17X 20 1: 80 

Vaxduksböck er, linje ra
de och dessutom med o 1-
fabetisk t re gist er I kon
ten. P 23 har 128 sido r, 
de övriga 96 sidor . 
Nr Storlek cm. Pris 

p 22. 1ox 11 l : 70 
P 23. 12X 19 2: 20 
P 24. 17X20 2: 40 

Spiralbloc k med on:oslog 
av blö kartong o . 1nne
höllonde 100 blod pr ima 
skr ivpopper. Storl., bred d 
gönger höjd. 

Nr P 5. Linjerat . Sto rl. 
10X 17 cm. Pris 0: 50 

Nr P 6. Rutat . Storl. 
10X17 cm. Pr is 0 : 50 

Nr P 7. Linjerot. Storl. 
17x2 1 cm. Pr is 0 : 95 

Nr P 8. Rutat. Storl. 
17X 21 cm. Pris 0: 95 
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Datumstämpel Nr S 118, 
försedd med datumsitfror, 
månadernas namn samt 
årt al. Siffrornas höjd 3 
mm. Extra prima svenskt 
fabrikat . Pris 1: 55 

Nummerstämplar, med 
4 eller 6 ställbara siffer
bo nd av g ummi. förnick
lade och med polerade 
träskaft. Stämpe ,dyno er
fo rdr as. Svenskt fabrikat. 
4 mm höga siffror. 

Nr S 177. 4-siffr ig . 
Pris 1: 30 

Nr S 178. 6-siffrig. 
Pris 2:-

7 mm höga siffror. 
Nr S 179. 4-siffrig . 

Pris 3: 95 
Nr S 180. 6-siffrig. 

Pris4:90 
Pagineringsmaskin Nr S 

175, svenskt fobr ., myc
ket stabil t och noggrant 
utförand e i stå l och för
nickl ad mössing. Med 6 
sifferhjul, för pag. upp 
till 999999. Omstöllbor re
peterm ekan ism så att 
samma siffror stömp los 1, 
2, 3 eller 4 gånger innan 
växling sker. Sjö lvf örgon
de. Höjd 16 cm. förvar as 
i trälåda och åtföljes av 
en fiasko stä mpelfärg . 
Kon erhållas med 4½ 
eller 5½ mm hög a siffror . 

Pris 48: 50 

Tryckeri Nr S 117, med 
c ,o 250 st. 6 mm höga 
g ummityper , stora o. lilla 
alfabetet, siffror o . skil-

l'etecken, pincett, typhå l
ore, förgdyno. Allt för

varat i trevlig kartong . 
~xtro prima svenskt fabr. 

Pris 8: 75 

Pristryckeri Nr S 215. 
Består ov 20 st. 20 mm 
höga siffro r och 20 st. 10 
mm höga siffror, kraftig 
typhå ll are, stömpeldyno , 
förgflosko, pincett somt 
500 st. dekorat iva pri s
lappar för skyitfönstret. 
Ett gediget try ckeri av 
största vörde för varje 
offörsidkare . Förpackat i 
kartong i storl. 27x23X 4 
cm. 

Pris 19: 50 

Stencilstämpel Nr S 161, 
för mindre reklam tr yck, 
crikulör, meddelanden 
m. m. Består av en i 
kraftig metoLrom inlagd 
förgkudde över vi lken 
den moskinskrivno stenc. 
spönnes. Ger skorpa, tyd
liga avt ryck och av var je 
stencil kon tryckas många 
hundra exemplar . Stöm
peln lev. i kraftig förvo
ringskortong och åtfö lj es 
av en flos.ko svart tryc k
färg med pensel, 10 sten
cil er med romtryck samt 
bruk sanvisn ing . Tryckyto 
65X102 mm. 

Hektogral , enklaste och 
billigaste apparat varmed 
mon kon mångfaldiga 
skri velse r, ci rkuiör, pri s
listor m. m. i upp till 4 
förger på en gång. för 
handskrift och teckning. 

Nr U 887. Folioformat. 
Storl ek 390'X250 mm. 

Pris 29: 50 
Nr U 888. Kvartoformat. 

Storlek 285x250 mm. 
Pris 22: -

Nr U 889. Oktavfo rmat. 
Storlek 135x230 mm. 

Pris 14: 75 
Hektografmassa Nr U 

890, för omgjutni ng ell er 
påbättr ing av beg. hekto
grof er . Beskrivning med
följer . Ko1tong o m ½ kg. 
Pris pr kartong 7: 50 

Hektografbläck Nr U 
891. f ärgk roftigt, ger på 
ovonstöende hekt ografer 
upp till 80 st. godo av
tryck. Finnes, Blåsvart , 
violett, blått, rött och 
grönt . Fyrkantig bläck
f iasko om 25 gram. 

Pris 1: 25 

gJl 
Märkloppar Nr S 208, 

sjö lvhäftonde. Fäster på 
tyg, glos, trä m. m. utan 
at t skada eller iämno 
spår efter sig vid avto
gond et. Storl. 17x14 mm. 
I förpackn . om 500 st. 

Pris 2: 70 
Märklappar Nr S 207, 

samma som föregående 
men runda, dio m. 14 mm. 

Pris pr 500 st. 2: 50 

Stäm_peldyna Nr S 231, 
EFFECT, i plåtosk m. själv
springande lock. Stor le k 
115X 70 mm. Viole tt . 

Pris 2: 40 

Stämpeldynor, av extra 
prima fabrikat. Låda av 
lackerad pl åt, med lock 
och gångjä rn. Finnes m. 
dynan i färgerna violet t , 
rött och svart . 

Stämpeldyna Nr S 73. 
Storlek 64x 42 mm. 

Pris 1: 40 
Stämpeldyna Nr S 74. 

Storle k 1I9x7 1 mm. 
Pris 2: 35 

Stämpel/ärg Nr S 75, i 
flasko r om 20 gram med 
pe nsel och bak elitkapsel. 
Violett, svar t elle r röd 
fä rg . 

Pris pr flaska 1: -
Stämpellärg Nr S 189, 

>Americ on>, dryg och 
fä rgstark spec ia lproduk t 
som ej tor kar i dynan 
men som omede .bo rt tar• 
kor och ej smetar vid 
stä mpling . Fiasko om 25 
gram. Vio lett, svart, b lå 
elle r röd färg . 

Pris 1: 95 

Pris 19: 50 
Stencilstämpel Nr S 162, 

som föregående men m. 
tryckyto 47X75 mm. 

Gummisnodd av extra 
prima gummi, för p. i på
sar om c ,o 50 st. Märkpenna Nr E 216. 

En mycket prakt isk pe n
na får textning av af
fische r och pl aka t, varu
märkni ng o. textning på 
allo slogs ytor, Papper, 
trä, glos, metall, feta 
ytor m. m. torkar ägon
blick iigen, vatten/ost och 
perma nent. Längd 12 cm. 

Pris pr sats 16: 75 

Stenciler Nr S 163, stör
re för stömpel S 161. 
· Pris pr 10 st. 2: 20 

Stenciler Nr S 164, 
mindre fö r stömpel Nr S 
162. 

Pris pr 10 st. 1: 80 
Stencilfärg Nr S 165, 

svart i HJO-grams fiasko 
med pense l i skruv locket. 

Pris 3:-

Nr Diam . rr 50 st. 
S 209. 3 cm grå 0: 25 
S.210. 4 cm grå 0: 45 
S 211. 3 cm röda 0: 15 
S 212. 4 cm röda 0: 20 

Pennfot Nr S 140, av 
svart boka .it . Storl . 25X 
11,5 cm. Med ett stort 
och fem mindre fock . 
Elegant och praktiskt. 

Pris 1: 60 

Pris 9: 75 

Specialbläck Nr E 217, 
för ovonst. penna i fl as
ko r inneh . 100 kbcm. 
Finnes i färg erna rött, 
svart, gr önt och blått. • 

Pris pr flaska 4: -

CLA HLSON & C:o A. -8 ., INS - JO 

Rade rvatten Nr S 114, 
särski lt kraftigt o. effek 
tivt för bo rttagande av 
b läckf läckar på papper, 
tyger m. m. I bakelithylsa. 

Pris 1: 50 

Rött bläck Nr S 60, 5 
cm hög a flaskor med pa
tentkor k innehåller 25 
gram. Pr flaska 0: 60 

Lyxbläck Nr S 61, ti 11 
reservoarp ennor i breda 
fyrkan tiga flaskor , inne
hål ionde 40 g ra m. 

Pris pr flaska 0: 70 

' ~ 
::P 

Kuvertfuktare Nr S 234. 
Liten praktisk apparat för 
fuktn. av kuvert, adress
lappar etc . Av förnicklad 
mässing. Storl. 17X54 mm. 

Pris 0: 75 

Radergummi Nr S 126, 
för blyer ts, snedfos .ot i 
båda ändorna. Ett förs t
klassigt radårgum., längd 
65 mm. Pris 0: 35 

Radergummi Nr S 168, 
l ika fö regående, men m. 
halva gu mmit fö r blöck
rader ing. Pris 0 : 40 

Pennfodrol Nr S 154, 
av kra ftigt , mönsterpres
sat skinn med blixtlås . 
Sto rl. 22X 7 cm. 

Pris 2: 75 

Klisterremsor Nr S 157, 
genomskinliga gummera
de pe rgomynremsor för 
logn1ng av trasiga bok
sidor o. dyl . Bredd 17 
mm. I rullor om 10 meter. 

' Pris pr rulle 0: 60 

S 222 S 219 S 226 S 220 S 221 
Kulpenna Nr S 222 av gul pla st med huv och 

kl,ps . Longd 12½ cm. 
Pris p r st. 0: 75, duss. 7: 9~ 

Kulpenna Nr S 230 är i l ikhet med S. 222 "!en 1 
högre kvalitå. Med huv men utan Uops. Longd 
13 cm. Pris pr st. 1: 10, duss. 11: -

Kulpenno Nr S 219. En e legant penna med för
gy l ld huv, försedd med klips. Finnes i svart ell er 
kopparfärgad plas t. Längd 12½ cm. 

Pris pr st. 2: 85 
Kulpenna Nr S 226 är en kraftig penna av plast 
sort . färger. Huv m. klips av plas t. Längd 13 cm. 

Pris pr st. 1: 25, duss. 12: 50 
Kulpenna Nr S 220 är i kombination med blyerts

sti ft vilket framföres genom vridning på skaftet. 
Huv med kl ips av bro nsfä rgad p la st och spetsar 
av förgy lld metall. Pris pr st. 2: 75 

Reservpatroner passande ovanstående somt de 
fl esta av kulspe tspe nnor. Finnes med röd e ller blå 
pas ta. Nr S 236, röd. Nr S 237, bl å. 

Pris pr st. 0: 50, duss. 4: 50 
Fickpenna S 221 med blyerts som framföres Q_e

nom vridn ing på s.koftet. Skaft ov plast med for
nicklod spets och kiips. Längd 13 cm. Pris 1: 75 

Kulspetspenna Nr S 213, >Safir>. En svensk verk
lig kvo lit etspen no i sti ligt utförande och med be
haglig skrif t . Safir ör _den popu!ärost~ C?_Ch mest 
sålda kulpennon i Sven ge . Den finnes I forgerno : 
vit , räd, g rön, si lvergrå, blå eller svart . 

Pris pr st. 2:50, d uss. 15:75 
Reservpatron Nr S 214, ti l l Safirp ennan, komplett . 

Pris pr st. 1: -, duss . 6: 30 

Brevvågslinjall Nr S 184, är en kombinotio~ av 
två nödvändigh etsor tiklar för skrivbordet . Vager 
brev upp till 125 gra m. Av smidig glosk ior plast 
med mm-g rade ring . Längd 32 cm. 

Pris 3: 75 

LI 

Skrivmaskinsborste Nr S 195, med hård och styv 
bors för reng ör ing av typerna. Längd 31 cm. 

Pris 0: 70 
Skrivmaskinsborste Nr S 196, med lång och mjuk 

borst för rengöring i maskinen . Längd 33 cm. 
Pris 0: 75 
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Kulpenna Nr S 235, m. 
snöre och skruvög lo för 
upphängning, varige nom 
penna n a l ltid finne s på 
sin plats då mon behö 
ver den. Pris 1 : -

Pr duss. 7: 80 

Klister Nr S 192, ,S u
per grip> ett över ,ägset 
foto- och kontorsgummi. 
Klistrar papper mot pap
pe r somt papp er mot 
glos, trä o . meta ll. C a 
30 ccm i tub. Pris 1 : -

Klister Nr S 193, som 
föreg. men i fia sko om 
c,o 80 kbcm med pensel 
i locket. Pris 2: -

Syndetikon Nr S 65, i 
10 cm långa tub er . Det 
bästa klist er fö r samman
fästning och limn ing . 

Pris pr tub 0 : 45 

Klisterpensel . Nr S 183, 
vit bo rst i bl eck hylsa m. 
po l. träskaft, längd eoo 
17 cm. 

Pris 

Kontorsgummi Nr S 59, 
i fiasko m. prakt isk sjö iv
tötonde påstrykore av 
gummi . Ei lika bilden . 
Fiasko inneh. 80 gra m. 

Pris 1: 75 

Kontorsklister Nr S 115, 
är ett extra starkt pap
persklister . I aluminium
burk med pensel. lnneh . 
HJO gram. Pris 1 : 50 

Nr S 116. Burk inneh . 
200 gram. Pris 2: 25 
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Häftapparat Nr S 194, 
för såväl nit- som nål
höftning. Genom botten
plottons utformning öven 
onvön d bor som höfttång. 
Dessutom vid affische
ring , lö stond e ov adress
lo ppor på lådor etc. 
Löngd 13 cm. 

Pris 9: 75 
Häftklammer Nr S 188, 

passande ovonst . höftop
parot Nr S 194 i askar am 
1000 st. 

Pris pr ask 0: 95 

Häftkl ammer Nr S 136, 
passande tidigare sålda 
höft apparalerno >Mojar> , 
i askar om 1000 st. 

Pr ask 0 : 95 

Pennformerare Nr S 224 
med två knivru ll ar. Gju
te t och fro st lacke rat sta
tiv att skruva fest i bord. 
Spånbehållo re ov cellu
loid. Höjd 10 cm. 

Pris 14: -

Pennforme ro re Nr S 
239 med en knivrulle, i 
övrigt li ke för egående. 

Pris 9 :75 

Pennformerare Nr S 153, 
ov pressgjulen metol i m. 
löstagbart stål. Löngd 26 
mm. 

Pris 0: 45 

~ , 
Raderkniv Nr E 159. 

Extra prima Eski lstuna
fabr. Hela längden 17 
cm. 

Pris pr st. 2 : -

~ 
Cirkelpassare Nr S 186, 

av mässing , all sölta på 
blyertspennan . 

Pris 0: 35 
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g-µ.µ l·l 
Blyert spenna Nr S 225, 

>Eagle> ett prima engelskt 
fab rikat , finn es i hård
hetsgraderna: HB, F, H, 
2H, 3H, 6H och 6B. 

Pris pr st. 0 : 55 

&, -· .. 5 #9 

Pennhållare Nr S 130, 
utmärkt hållare för korta 
blyertspennor som med 
denna kunna användas 
ti Il sista cm. Längd 12 cm. 

Pris 0: 24 

Tryckstift Nr S 181, 
>Fineline> svenskt fobr. 
av pol. svar t bakelit m. 
förgyllda beslag o. hål 
lare. För 0,9 mm stift, 
vi,ka matas fram genom 
tryckning på övre änd en, 
dör även reservslift för
varas. En verklig kvali
tetspe nna. Längd 12 cm. 

Pris 4: 25 
Reservstift Nr S 218, till 

>Fineline>, 1 duss. stift 
F, elle r HB, 70X0,9 mm. 

Pris 0 : 85 

Fickpenna Nr S 238, e le
gant bl yertssk ruvpenna av 
genomskinlig plast med 
spets och klips av för
nicklad metall. Längd 135 
mm. Pris 2 : 25 

Reservoarpenna Nr S 
167, >Tower>, av svart e l. 
grå plast, förnäm modell. 
Beslag av gulddouble o. 
pen nstif t av 14 Kar . guld . 
Tillförlit l ig t pumpkol vsy
stem. Pris 24: -

Linjal Nr S 131, av po
lerad bok med infälld 
metallsk ena i bögge kan
terna . Vitlackerad fas
ning med miili metergra
dering. Längd 30 cm. 

Pris 1: 60 
Linjal Nr S 132, som 

föregående men längd 
40 cm. Pris 1 : 95 

Räknestickor av märket DIVA , precisionsli llv er
kade av ädelträ med gra verade ce l luloid ska .ar. 
Splitterfr i löpare m. förn. ram. Total lä ngd ,9 5 mm. 

Nr E 269, system Rietz. Pris 38: -
Nr E 270, system Darmstadt. Pris 42: -
Nr E 271, system Rielz-Eleklro. Pris 42: -

Fickräknesticka Nr E 222. >NORDEN>, en svensk 
räkne sticka med precision och kvalitet i högs ta 
klass. Den är tidverkad av vit pla st och har gra
verade skalor i två färger . Skolsystemet är en 
praktisk kombination av systemen Darmstadt och 
Rietz, och ing en av en stör re räknestickas skal a r 
saknas. Läng d 15 cm. Ett fodra l av läder med
följer. Pris 16: 50 

Räknest icka Nr E 273, DI VA, ett förstklass igt 
fabrikat , i storl ek och utförande som föregåen de 
men med skol system Rietz. Med läderfodral. 

Pris 18: 50 

Räknesticka Nr E 272, DIVA, lika föregåend e 
men med speci al skalor typ ,Elektra>. Med läder
fodral. Pris 21 : 75 

Räkne sticka Nr E 255, >NORDEN> i samma mate 
rial och precisionsutförande som föregående. Ut
rustad med alla nödvändiga ska iar för högre 
matematiska beräkningar . System Darmstadt . 
Detta är den typ som användes vid de fles ta 
tekniska lä ro anstalte r. Längd 30 cm. Pris 40: -

Linjaler, av hård glas-, Nr 
klar celluloid med fasad E 205. 
kant a. gradering i mm. E 206. 
Svenskt fobr. Praktiska E 207. 
och hållbara . E 244. 

Längd 
15 cm 
20 cm 
30 cm 
40 cm 

f ris 
1: 20 
1: 40 
1: 75 
2 : 75 

CLAS OHLS 

Gradsk iva Nr E 242, av 
glasklar vinylite. Preci
sionsskala 180 g rader m. 
ho lvgradersstreck fasad 
kant. Längd 16 cm. 

Pris 2: 90 

& : o . - B., IN SJ 0 

Vinklar, av glask lar pa iystyren , med gravera d 

mLå-tt-sk-a·l""a:::!. eeLe:ä:..n_g_d_e.:cn:a}s: 

45-GRADERS. 60-GRADERS. 
Nr Längd cm Pris Nr Längd cm Pris 

E 180. 15 2 : 10 E 177. 20 2: 10 
E 181. 20 2: 60 E 178. 25 2: 60 
E 181. 25 3: 15 E 179. 30 3: 15 

Gradsk ivor, av hård,glasklar cel luloid, 
gr avera d gradskala. Svenskt fabrika t. 

med 

Pris 
1: 20 
l : 40 
1: 90 

Nr Grader Cm Pris Nr Grader Cm 
E 69. 45 13 1: 75 E 70. 60 13 
E 210. 45 15 2: 20 E 20.8 60 15 
E 211. 45 18 3: 30 E 209. 60 18 

Gradsk iva Nr E 274, av 
mm ce llu ;oid . Diam . 10 

cm. Pris 0 : 75 

Gradsk iva Nr E 2'41, av 
pol ysty ren. Graderad 0-
200 nygra der och med 
cm-skala. Längd 15 cm. 

Pris 2: 25 
Skalgr adskiva Nr E 8, 

av plå t. Gradering 0- 180 
gra de r. Längd 9 cm. 

Pris 0: 20 

Ritmall Nr E 165, av 
cellu ;o id, ä r en utmärkt 
hjäl p vid ritarbeten. Mall 
för draga nde av sektio 
neringslinjer samt hjälp
li njer vid textning m. m. 
Bruksanvisning medföl jer. 
Längd 12 cm. 

Pris 1 : 10 

~-- 1--- - -

~ - -~ -· 
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Ritbest ick Nr E 285, in
nehål land e l pa ssare , 
dragstift, förlängningsl ed 
och bl yertsspets m. m. 
Etuiet i storlek 145x65 
mm är invändigt klätt m. 
sammet. Pris 8: 40 

--=a= 
Dragst ift Nr E 170, med 

skaft av svart trä och 
ex . tunnslip ad lång spets. 

Pris 5 : 50 
Dragst ift Nr E 234 för 

skolbruk . Svart trä skaft . 
Längd 14 cm. Pris 3: 25 

Dragstift Nr E 293, av 
finpa :era t stål med skaft 
av ebonit. Längd 145 mm. 

Pris 5: 25 
~~ 

zS 

Insatscirkel Nr E 200, 
med stå lspets, bl ye rtsspets 
och drag st if t utbytbara. 
Svenskt fabrikat . Lämpl ig 
för skolbruk. Av förnick
lad mässing . Längd 12,5 
cm. Pris 3: 95 

Kurvmallar , av glaskla rt 
böjl igt mater ia l. 

Nr E 239, län gd 31 cm. 
Pris 2, 40 

Nr E 240, längd 16 cm. 
Pris 1, 60 
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Nedanstående passare ära t i I I verkade vid de n 
tyska fabriken ECOBRA och i förnämsta freds 
utfärande. Av polerat nysilver med stålspetsar. 

Passare N r E 288 med svängbara spetsar tör 
stål och bly er ts. Längd 135 mm. Pris 6: 50 

Passare N r E 291 med bly er ts- och stå .spets. 
Längd 115 mm. Pris 13: -

Passare Nr E 290, stor modell, med blyerts- och 
stål spets. förlängning s.ed och drags.till. Löngd 
155 mm. 

Pris 17: 10 
Nollcirkel Nr E 287 med blyert s- och stå lspets. 

Längd 115 mm. Pris 7: 75 
Nollcirkel Nr E 292 i kraftigt utförande med 

du bbl a stålfjädrar, blyerts- och stå lspets . Lä ngd 
120 mm. Pris 12: 50 

Ritbestick Nr E 286, innehål lan de 2 passare, fjä
derpassare, drag stif t, fö r längning sled m. m. för
varas i sammetsklätt etui i storlek 230X 85 mm. 

Pris 18:
Ritbestick av extra p rima svenskt fabr ikat med 

instrumenten av po lerad mässing och med vadde 
rade och sammetsklödda etuier. 

\ "'" _CTL_--=._=-_/' 
!•"''# ,. ... ,,_..,,.,,., ,,,,_~_,...I 

1- =-··-~ - 1 --=-· 
I ~!~:_ ----~' 

Ritbestick Nr E 237 in
nehåll enligt i l lustration. 
Storlek 140x7 0 mm. 

Pris 17:-

- _.,._----=-___?T ~. ---
- -- -

__ .,. __ _ 
c:: --~- ~ u. 

1-~--o -_ ~-t ~ 
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Ritbestick Nr E 236, in
nehå ;1 enli gt illustration . 
Stor lek 145x 55 mm. 

Pris 13: 25 

Ritbestick Nr E 171, med innehåll enligt ovan
stående illu stration, är ett extra gediget och kraf 
ti gt bestick i pr ec isionsutförande av Lindholms 
kända svenska fabri kat. Alla de :ar äro förn ick 
lade och polerade. Passarens längd 15 cm. Etuie t 
är invändigt beklä tt med blå sammet. Stor!. 9X24 
cm. · 

Pris 43: 50 
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En ru appa r:u är pral,.111koch11d~· f/J.~i1w ~ be,pmnd• i<mfö<t med p,,.11,11• - ...... 
llnjal, _ vink.clhak.ar, 13sa skalor och ~ 

1radsk1 \'L 

KITAPPA/lAT ·· .t- · 
I. Alla hidcr I 11;1m1Jcllograrn1ys1eme 1 

liro lörstdda med k.ulla11er, 

2 . Appara1en le:vcfcra1 med fjlidru rar 
u1balan.serin11rn. Nlg on mrrlto11nad 

för denna dcl31J 1illkom111cr illedu ej 
3, Rith u\•udei ligger väl i handen och 

,~':~~r ri:~=~a::~ma pr1nclpe1 10m 

4 . Vinkclo m rAde 45"-0 "- 90°. Aut oma• 
1i.sk ins1ä ll11ing och llisnini: för .,., 

U :c gra d, Mclh rn l:igc n !has m1111udl1. 

S. Skalorna luo 260 resp, J)O mm tlnb.,, 
oc h Vtcror levereras inkl. cu pa 1 

m ed ddmng 1· J och I. 2,5. 

Ritappa rat Nr E 254 •VECTOR> med para ll e ll
systemet av bl åa nlbpt stål och med 8 st. ku,lager. 
Linjalerna av aluminium. För ritbröden i larmat 
upp till ca S'0X65 cm. 

Pri s 58:50 

Ritappa rat Nr E 167. En enkel ach billig appara t 
för mindre ritbröden i star iek upp till 60x 50 cm. 
Den har snabb instöl lning för var 15:de grad, samt 
enkla kullager i lede rna. Helt t il lverkad av ut
sökt träslag. Monte r ings· och bruksanvisning med
fö ;jer. 

Pris 21 :-

Ritbord av 16 mm blacklam el lträ, cellulosabe
handl at . Reg lerb art i al ika iutningvsink lar . Extra 
kraft ig t och välgjort ba rd, sam kan reko mmen
deras. 

Nr E 162. Storl ek 63X38 cm. Pris 14: 75 
Nr E 163. Storlek 88x63 cm. Pris 28: -
Parallellfä ring Nr E 132. Genom denna para l le ll-

fär ing blir vinkellinjalen obehövl ig , med osvi klig 
säkerhet drager man para l lella str<>ck uta n av
vike lse. Linj a lens längd 63 cm. Atfölj es ov a .la 
erforderlig a delar för fastsättningen, ämte mon
teri ng sonvisn i ngor . 

Pri s 5: 95 

Textschabloner , av ce l luloid med 3, 5 e :ler 7 mm 
hög stil , rak e ,ler lutande . Satserna består av 
schab loner til l stora o . lilla alfabetet samt siffror. 

Schablon Nr E 195, rak stil. Pris pr sots 4: 90 
Schablon Nr E 196, lutande sti l. Pris pr sats 4: 90 

OBS I Uppg iv önskad stilstorlek . 
Schablonhållare Nr E 197, längd 16 cm. Pris 1: 40 
Schablonhållare Nr E 233, lä ngd 28 cm. Pris 1: 70 
Schablonpenna Nr E 198, för tusch. Finnes för 3, 

5 e l ler 7 mm stii. Pris 1: 10 
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Pantograf Nr E 136. En stabi l och välgjord appa
ra t av fernissad ek och med mössingsbes lag. Bil 
der kunna förstoras i 10 olika förstoringsgrod er 
och upp till 150 cm stor .ek . Rekommenderas till 
dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för upp
förstoring av bild er, mönster, ka rtor , ritning ar, 
monogram m. m. Bruksanvisning medföljer. 

Rit pappe r 
Matt , Ritpapper i ark. 

god kvalitet. 
Pr 10 ork 

2: 25 
1: 10 

Nr Stor! . cm 
E 79. 50X 65 
E 80. 32X50 

Ritkar tong Nr E 81. Vi t 
kar tong med glättad yta, 
lämplig för tuschteckning. 
Extra fin kva lit å. Format 
25x32½ cm. 
Pris pr 10 blad 2: -
Pris pr 20 blad 3 : 75 

Ritkartang Nr E 131, är 
i l ikhet med E 81, men i 
stor lek 16x 25 cm. 

Pr is pr 20 ark 1 : 90 
mm-papper 

Mil limeterpapper Nr E 
86, stor lek 48x60 cm. 

Pri s pr ark 0: :m 
Pris p r 10 ark 2: 75 
Mill imeterpapper Nr E 

87, Storlek 30X40 cm. 
Pris pr ark 0: 18 

Pris pr 10 ark 1: 50 
Ritningsblan ketter, 50 

bl od genomskinligt ri t
papper med tr yck t rom 
och text en ligt SMS-stan
da rd, pär made i b ock. 

N r E 258, forma t A4, 
21X29 cm. 

Pris 6:-
Nr E 259, forma t A3 

42X29 cm. 
Pris 10: 50 

Blåkopierings
papper 

Blåkopieringspapper Nr 
E 84, fö r kopiering av ri t
ning a r rr,. m., giver vita 
lin je r på djupblå botten . 
Tunt, 55 gram pr kvm. 
Bredd 75 cm, längd 10 m. 

Pris pr rulle 5: 95 
Blåkopiering spapper Nr 

E 85, tjockt, 110 gra m pr 
kvm. 

Pris pr rulle 6: 80 
Pergam entfärg 

Pergam entfärg Nr E 1GB, 
ör en transparen t tunn 
färg för målning av lamp
skärmar , modellf ygplon 
m. m. Finnes i färgern a : 
Röd, gu l, b lå, grö n, br un 
oc h svart . I f laskor om 25 
kbc m. 

Pr is 1: -

Pri s 6: 75 

Rönnings pärltusc h, ga 
rantera t vattenfast och 
löttflyt onde. Finnes i fö.
ja nde färger: l svart, 2 
vit, 3 orange, 4 liu sgrön, 
5 gul, 6 mörkgr ön, 7 
koboltblå, 8 ultram arin, 
9 schar lakan, 10 carmin , 
11 zinnobe r , 12 preussis k 
blåb 13 iodigo, 14 via ett 
15 rönd sieno, 16 mur
stensröd, 17 sieno, l 
sepiobrun , 19 neutral 
bläck. 

Tusch Nr E 42. Fiasko 
med penna i korken oc 
c,o 15 gr tusch i någo n 
av ovanstående fär ger. 

Pr fl aska 0 : 6 
Tusch Nr E 33. Patro 

av tr a nsparent plast oc 
c:a 12 gr tusch i någo 
av ovanstående färg er. 

Pr tub 0:9 
Guldtusch Nr E 238 

Fiasko med c :a 15 g 
tusch i gu ldfärg. 

Pris 0 : 75 

Plakatfärg Nr E 155, ä 
en vattenlösli g tempero 
färg med enastå ende 
tä ckkraft, sta rkt koncen
trer ad. Torkar matt. Den 
kon användas i text pe n
no, pense l e .ler färg
spruta och fäster på pap 
per, kartong , papp, t rä 
och väv. Färgen är ut· 
märkt t ill alla rek lam- o. 
dekorotionsarbe ten. Tu
berna c ,a 7 cm långa. 

Finnes i följande färge r : 
1 svart, 2 vit, 4 zinnobe r, 
5 mörkröd, 6 carmin, 7 
gu ·, 8 orange, 9 kob olt
blå , 10 l,imme lsblå, 11 
ultromsrin, 13 ljusbrun , 14 
mörkbrun. 

Pr is p r tub 0: 60 
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Artistoljefär g Nr E 283, 
,Goyo> Reeves världsbe
römda ~ngelsk a fabr ika t. 
I tuber med c :a 50 g . 

RO DA . 

~r Aliza rin, karmosi n. C 
2: Skorle t Lock. C 
3. Engelskt rö(t. A 
4. Kadmiu m rad . D 
5. Kormin. . . D 
6. Cinober (Vermil,onl . E 

BRUNA. 
7. Ljusocker. A 
8. Bränd terro. A 
9. Bränd umbro. A 

10. Obr änd umbro. A 
11. Von Dyckbrun t. A 

GUL A. 
12. Nea pelgul, l jus. B 
13. Kod miumgul,ljus. D 
14. Kad miumg ul, mede l. D 
15. Kad miumoron ge . D 

GRO N A. 
16. Kromgrön, mörk . A 
17. Virid iangrön. C 
18. Oliv grön. C 
19. Smaragdgrön. C 
20. Grön jord. C 

BL A. 
21. Ultra marinblå. B 
22. Kobo ltblå. D 
23. Mouve Vio lett . D 

S VART. 
24. Elfenbensvort . A 
A=pris 1: 75. 
B=pr is 2: - . 
( =pris 2: 75. 
D=pris 4: - . 
E=pr is 5: 50. 

a,1~i~ 
Studie alje förger Nr 'E 28, 

av bästa fa brikat i tuber. 
Stor ,ek 7½X l ½ cm. Fin
nas i fö lja nde färger. 

Pris pr t u b 0 : 50 
Nr 

V IT A. 
2. Zinkv itt. 

G ULA . 
3. Kromgult, lju s. 
4. Kromgult, or ange. 
5. Ljusocker. 
6. Terra obrän d . 

10. Guldo cker. 
RODA . 

7. Cinnob er- im it. 
8. Kropp lack- imit. 
9. Engelskt rött. 

BL A. 
13. Kobolt blå. 
14. U.troma rin . 
24. Pariserblå. 

BR UNA. 
11. Terra brä nd. 
12. Umbro. 
21. Von Dyck brunt. 

G RO N A. 
15. Smaragdgrö nt. 
17. Zinkgrö nt, mörk. 
18. Zinkgrö nt , lju s. 
22. Kro mgrönt, mörk. 
23. Kromgrö nt, l jus. 

SV ARTA. 
19. Bensvar t. 

Staffli Nr E 267, med 3-deiode ben, har bli vi t 
mycket omtyckt, då de t ta r lit en pl ats ihopfbllt 
somt dessutom är mycket stabi lt. Lä mpligt för 
o l je- och okvore l imålning även i låg sittande 
ställning . Till verkat av rödbok. Benlängd 136 cm. 
Total längd hapfä ,lt 62 cm. Pri s 32 : -

Staff li Nr E 268 tillverkat av utvald fura och 
fe rni,sat. Största benlängd 145 cm somt hopskju· 
tel 86 cm. 

Pri s 15: 75 
Staffli Nr E 164 av betsad fura med besl ag av 

mässing . Höjd c ,a 160 cm. Ett bi ,ligt och brn 
staffli för omotörmålore. Pris 11: 50 

Mål arskrin Nr E 264 för nybörjare. Skrin i stor!. 
26,5X l 6X3,5 cm av unicopopp. Innehå ll: palett, 
11 tube r studieo lj efärger, en stor tub zinkvitt , 2 
penslar, linol ja och terpentin. Pr is 11: 50 

~ ... ~_ ,.n•~ 

Linolja i ren pri ma kva
lit et i flaskor o m 25 g . 
Nr E 279, kokt linolja. 
N r E 280, rå linolj a. 

Pr fla ska 0: 85 

Zinkvitt Nr E 20, i extra 
stor tub, stor lek 15X 3 cm. 

Pris pr tub 1: 50 
Terp entin 

Terp entin Nr E 22, i flas
kor innehållande 25 gr a m. 

Pr flaska 0: 55 
Siccativ Nr E 23. På

skyndar tork ningen av 
oljefärg . 25 g fi asko. 

Pr is 0: 45 
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Palett , i oval mode ll, 
av putsad och o ljad 4 
mm prima börkplywood. 
Nr E 12, stor! . 15,5X 24 cm. 

Pris 0 : 65 
N r E 13, storlek 23X31 cm. 

Pris 1: -

---"~--=-=** S'-§) 
Palettkniv Nr E 157, med 

85 mm klinga. 
Pris 1: 50 

Målarkniv Nr E 158, m. 
handslip ad 75 mm klinga. 
Extra prima svenskt fa bri
kat. Skaft av polerat löv
trä. Pris 3: 95 

PaletJkopp av förten t 
plåt med läderfä ste. 
Diom. 40 mm. 
N r E 262, dubbel. 

Pri s 1: 15 
Nr E 263, enkel. 

Pr is 0: 75 

I 

Pannåer , för oljemå 'n. 
t i ll verkade av 4 mm hård 
masonit . Användes nume
ra cdlmänt av såväl a ma
törer som konstnärer. 

Nr E 161, preparerad e, 
någo t sugande, vita . 
Storl . cm. 19x , 3 23x 30 
Pris 0: 50 0: 60 
30x40 40X50 48X 60 
0: 95 1:80 2: 10 
Nr E 160, opreparerode. 

Stor! . cm. 19x~ 3 23x 30 
Pris 0: 30 0: 40 
30X40 40X50 48X 60 
0: 60 1:2 0 1: 50 

Ki l ra mar Nr E 16, för 
uppspänning av duk till 
oljemå ,ning , kompl. med 
kilar. Utan duk. Storlek 
cm. 33x22 41 x 27 
Pris l : 40 1: 60 
46x 33 62x 45 85X 60 
1: 75 1: 95 2: 40 

DUK . 
Målardu k Nr E 56, i 

holvlinnekvd litå. 
Bredd 70 cm. 

Pr is p r meter 8: 9S-
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Art istpenslar av extra pri mp borst i 
med lock. skaft. 
Nr E 229, f.oto. Nr E 247, runda . 

förn . hylsor 

Storl"ek 2 4 6 
Pr st. 0 : 47 0 : 54 0: 60 

8 10 
0: 67 0:7 4 

12 14 16 18 20 
0: 83 0 : 95 1: 10 1:20 1:35 

22 24 
1: 50 1: 65 

Artistpe nslar av pr ima bor st i bleckhylsor. 
Nr E 295, fl a ta. Nr E 296, rund a . 
Storlek 2 4 6 8 10 
Pr st. 0 : 33 0: 36 0: 40 0 : 45 0: 52 
12 14 16 18 20 22 24 

0: 60 0 : 70 0: 75 0: 85 0: 95 1: 05 1: 15 

Art istpenslar Nr E 230, f.oto, av prima grävlings 
hår , med lock . skaft . 
Stor lek 2 4 6 8 10 
Pr st. 0 : 95 1: 10 1: 25 1:4 0 1: 60 
12 14 16 18 20 22 24 

1: 85 2: 10 2: 35 2: 65 2: 90 3: 20 3: 60 

Art istpen slar Nr E 
med lock skaft. 
Storlek 

231, flata, prima hörpenslo r 

Pr st. 
12 14 

1: 35 1: 55 

2 
0: 70 

16 
1: 75 

4 
0: 80 

18 
1: 95 

6 
0: 90 

20 
2: 15 

8 
1: -

22 
2: 35 

10 
1: 15 

24 
2 : 60 

A rtistpenslar Nr "E 245, fl at a , med 
Extra p ri mo nöthör. 
Storl ek 2 4 6 

lack erat skaft. 

8 10 
Pr st. 0 : ~O 1: 05 1: 20 1: 35 1: 55 

22 24 12 14 16 18 20 
1: 75 2: - 2: 25 2: 55 2: 80 3 : 10 3: 50 

Art istpenslar Nr E 248, rund a med lackerat 
skaft . Extra pr ima nöthör . ' 

2 4 6 8 10 12 14 16 
0: 90 1: 05 1: 20 1: 35 1: 55 1: 75 2: - 2 : 25 

Stre ckpenslar, i bleckhylsor med vita skaft . 
c ,o 30 cm. 
Nr E 227, flata. Nr E 228, runda. 
Storlek 2 4 6 8 10 
Pr st. 0 : ~8 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 

Fixerspruta Nr E 18, av 
förnickl. metall, löngd 12 
cm. Pris 0: 75 

Fixativ N r E 19. Fixer
medel för kol - och b .y
ertsteckningar. 25g fiasko. 

Pris 0: 90 

Akvarellkopp Nr E 275 
av tjock bakeli t . Diam . 30 
mm. Pris 0: 12 

Ritkol Nr E 276. 5 st . 15 
cm iöngo fr a nska ritkol i 
ka rtong med sondpoppe r. 

Pris 0: 35 
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Tavelfernissa flaskor 
om 25 g. 
Nr E 24, blank. 
Nr E 30, matt . 

Pris pr flaska 1: 50 

AKVARELLFÄRG. 

Akva rellfärger Nr E 41, 
prima fobr., godo färg
r ika vottenförg er i rund a 
3 cm kokor. Fö,ionde ku
lörer finnas : Nr 2 kor min , 
8 lju sgrön, 9 vit , 11 se
ph ia , 12 magenta lviolettl, 
15 orange, 16 citrongul , 
20 terro, 22 ro senröd, 23 
röd cinnober, 24 kobolt 
blö, 25 mörk ultramar in, 
27 grön cinnober, 28 grön, 
33 umbro och 36 svart. 

Pr koka 0: 15 

Akvarellskrin Nr E 278. Ett stort och sti l igt skri n 
av . Reeves enge lska fob r . Lackerat stab i It plöt
sknn med 20 färger i por sl inskoppar, en tub zink
v,tt, 3 hörpenslar och vattenkopp. Stor iek 24X 
14X 3,5 cm. Vik t 0,7 kg . Pris 18: 50 

Akvarellfärgl å da Nr E 277 med Reeves bösto 
k5>nstnörsförger i enastöende kva lit et, 18 olik a 
farger somt en pensel i lackerad plöt .öda i lite t 
fi ckform at. Stor! . 12x 4,5x l cm. Pris 11: 50 

AKVARELLPAPPER. 

Akv a rellblock Nr E 282, 
innehöll onde 15 ork 
svenskt handgjort akva
rellpapper frön Riksban
kens Pappersbruk . Grov 

Hår penslar Nr E 225, 
vulkan iserade runda , ak
varellpenslar i b .eckhy l
sor med polerade trö
skoft. yta . 

Format Pr block 
3: 95 
5: 10 
6 : 50 
8: -

11: 50 

Storl. l 2 3 
Pr st. 0: 38 0: 40 0: 42 

4 5 6 8 
F2, 24Xl9 cm. 
F3, 27x22 , 
F4, 33X2 4 > 
F5, 35X27 > 
F6, 41 X 33 , 

0: 45 0: 50 
10 

0: 56 0: 64 
12 

Akvarelpapp e r, special
papper för akvore ,lmöl
nin g . Format 50x6 2 cm. 
Nr E 249, fint. 
Nr E 250, grovt. 

Pr ark 0: 85 

Akvarellpapper, av ex
tra pr ima konstnörskvol i
tet. Format 50X 62 cm. 
Nr E 251, fint . 
Nr E 252, gravt . 

· Pr ark 2 : -
För emba ll eringens skul l 

ör 3 ork akvarellpappe r 
det mins_ta som expedie
ras. 

Skissblock. 100 blad pri
ma ritp app er i spiral 
block pö styv botten kar 
tong. 

Nr 
E 213. 
E 214. 
E 215. 

Storlek cm. 
14X 20 
18X 24 
22X 27 

Pris 
2: 25 
3: -
4:-

Färglåda Nr E 194, av 
svar tl ackerad plåt, inuti 
vitlacke ra d . Med 12 st. 
lofondförger i olika ku
lör er. Lödons storlek 8,5 
X20 cm. 

LA 

0: 75 0 : 85 
Mårdhårspensel Nr E 

246, av hög kvali tet. Lac
kera t skaft. 
Storl. 1 2 3 
Pr st. 0: 95 1: 15 1: 30 

4 
1: 55 

Färgl ådspensel Nr E226, 
l iten hö rpe nsel med lac
kerat träskaft . Längd 16 
cm. Pris 0: 20 

Färgl åda Nr L 738, med 
18 olika färger och pen
sel. Lödan är av lacke
rad p lö t och i storle k 
6,5X l6 cm. Pris 1: 50 

Färglåda Nr E 223, i 
storlek och utfö rande som 
L 738, men med 12 st. 
stör re kako r akvarel lfär g. 

Pris 1: 60 

Färgkritor Nr E 221. Fyr
kantiga förgkritor av 
högsta kva litet, va tten äk
ta och giftfria . 12 st. olik
färgade kritor i ka rtong 
i stor l. 115X 55X l2 mm. 

Pr kar t . 0: 65 

Färgkri tor Nr E 220, som 
föregöende, men med 6 
st. ol ika färgkrito r . 
Pris pr kartong 0: 35 

Färgkrit or Nr E 219. 
Runda, 9 cm iönga pr i
ma votte nökta oc h giftfria 
fär gkritor, överk lädda m. 
papper i samma färg som 
krit an. 12 st. o .ika fä rga
de kri tor i kar tong i stor
lek SOX 95X 18 mm. 

Pris 0 : 75 

Färgkri tor Nr E 218, som 
för egöend e, men med 6 
olika färgk ritor. 
Pris pr kartong 0 : 45 

Modelle rlåda Nr E 186, 
består av 6 st. olikfär
gade stän ger av modelle 
ringsmo sso. 
Pris pr kartong 0: 60 

Mod e lle rlåda Nr E 187, 
med 8 olik färgade stäng
er av mode ile ringsmossa . 
Pris pr karto ng 0: 95 

I} g: 
Pla stelin Nr E 185, ö r 

en svensk mode llerings
massa för konstnör er 
sko.er, industrie r, veten~ 
skop m. m. Sölj es i b lock 
om c ,o ½ kg. 
__ Finnes i förgerno grö, 

red, gu l oc h vi t. 
Pris p r block 2 : 85 

Hektogra f N r L 970 för 
barn och skolu ngdom att 
trycka sko ltidni ngen, pro 
gram, bild er m. m. i upp 
till tre färger pö en 
gö ng. För handskr ift och 
teck ning . Av ett origin a l 
kon togas 70- 80 go do 
av tryck . Tryckyto 13X22 
cm. Komplett uppsättni ng 
bestå ende av hektogrof 
mosso, 3 Il. blä ck, pe nna 
och svamp i trev lig ka r
tong. 

Pris 9: 85 

Färglåda Nr E 256, med 
12 olika okvare : I färger av 
god kvalit et. Lödan är 
av pl ast med fock för 
varje färg o. med genom
skinligt lock med skölor. 
Storlek 44X 96 mm. 

Pris 1: 50 

Evighetsbloc k Nr S 232 
av hårdg lättad kar tong 
med fö rnicklade meta ll 
kanter. Skrift en östod
kommes med en spetsig 
träpinn e eLer dyl. och 
borttag es pö ett ögon
b lick genom att utdraga 
innerdelen. Stor !. ll ,5X8 
cm. 

Pris 0 : 75 

Evighetsbl ock Nr S 233 
som föregöen de men i 
storlek 16X 11 cm. 

Pris 1: 10 

Avtrycksbilder Nr L 757, 
i häften med 54 vackra 
ovtrycksbi lder i förg i 
fo_rmot 35X 28 mm i varje 
hoft e. 9 olika höften fin 
nas, nr 4-1 2, med bilder 
på blommor, djur, båtar 
bil or, flygmaskiner m. m. 
Pr höfta med 54 bild er. 

Pris 0: 40 

Tryckeri Nr L 644, inn e
höll ande c ,o 120 st. 5 mm 
höga gummityper med 
stora och lilla alfabete t 
somt siff ror och skiljetec
ken Typhållare, pincett 
och färgd yno medföljer . 
Kartong i sto rl ek l l ,5X 
16,5 cm. 

Pris 2: 40 

Trycker i Nr L 645, inne
hållande c ,o 210 st. gum
mityper och dubbe l typ
hållar e, i övr igt som före
göende . Kartong i storlek 
16X 23 cm. 

Pris 3: 50 

Tryckeri Nr l 646, inne
höl londe c ,o 310 st. gum
mityper och 3-dubbel typ
håll are i övrigt so m före
göend e. 

Pris 4: 50 

~\ ~ll 
~~ 

. Bil~tr yckeri Nr _ L 937 bestö r av 10 stä mplar med 
d1urbdd~ r somt _fargdyno . Trevl iga bil der fö r barn 

Frimärken 

-, . 1M••11UI 
~ ...... i.u.. 

Frimärken Nr L 961, en 
fin sam.ing med 100 olika 
frimörke n frön hela värl
den . 

Pris 0: 85 
Fyndgr uvan Nr L 962, 

en present karto ng med 
rikt inn ehöll: ett säl lsynt 
frimörke , 10 olika koloni 
märken, 100 olika frimör 
ken frön hela vä rl de n 
fr i_märkslostsött ore, d u'. 
b .ettb ok o . frimö rksolbum 
med tondningsmötore. 

Pris 3: 75 

Frimärksfastsättare Nr L 
963, 500 st. transparen ta 
i påse. 

Pris 0: 30 

Dubl etthäfte Nr L 965 
med rutor för 400 fri mör'. 
ken. 

Pris 0: 40 

Frimärksalbum N r L 964 
med pärm i flerförg stryck 
m. ton dni ngsmöt ore samt 
48 bl od med tryckta ru
tor. Storl. 22X l 5,5 cm. 

Pris 1: 75 

Frimärkspincett Nr K 
856, av förn. mässing. 
Längd 12 cm. 

Pris 2: 50 

Brännglas Nr U 1052, 
helt av glosklor p :astic. 
Diom. 40 mm. 

Pris 0: 40 

att fogloggo. Forvoros i kartong i storl. 23X l 3X Jord lob Nr u 1268 
_Mod elle rpinne Nr E 189. 2 5 cm P · 3 50 

9 
· Long d 15 cm. ' . · . ris : Helt av lack erad plöt. 

Bildtrycken Nr L 938. Som för egå ende men med I Höjd 18 cm. 
Pris 0 : 15 b lo mster bi lder. Pris 3: 50 Pris 3 : 95 
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Åsna Nr L 1045. Går ef
ter uppdragning runt och 
svänger med svansen. 
längd 14 cm. 

Tupp Nr L 1046. Av i 
g ranne färger iockerad 
plåt . Trippar omkring och 
pickar på ett naturtroget 
sätt. Längd 13 cm. 

Pris 3: 25 

Pickande pippi nr L 
1057 av plast i vackra 
färger . Plockar korn ur 
en skål då vagnen dra
ges framåt . Längd 9 cm. 

Pris 1: 50 

Nalle Lufs Nr L 61. Rul
lor , gungor, ringer och 
k~_r!]mer tillba ka av sig 
sI0 Iv . Av pla st i va ckra 
färg er Diam . 11 cm. 

Pri s 4: 25 

Elektriska boxare Nr L 
812, är en nyhet som be
står av två boxare i en 
ask av celluloid . När 
man gnider med hand en 
ovanp å asken kommer 
bo xa rna i l ivlig rörelse 
och utkämpa en illusorisk 
match . Stor!. 22x l3 X 5 
cm. Pri s 2: 65 

, Pimpelankan , Nr L 848, 
är en mycke t trev lig få · 
gel, som är i ständig 
rörelse - pimplar och 
dricker vatte n ur ett gla s 
både dag och natt. In
tressant och roande arli· 
kel för både barn och 
vuxna. Höjd 20 cm. 

Pris 4: 75 

~ ,,, 

Clown Nr L 1067. Av 
tyg och t rä. När den 
sammantryckes och has
tigt släppes gör den ett 
högt luftsprång . 

Pri s 0· 60 

rttJ. 
Boxare Nr L 1068. Av 

tvöfärgad plast, rörlige. 
Längd 16 cm. 

Pris 0: 60 

• Visselpipa Nr L 781, 
drillpipa med starkt ljud, 
helt av tvöfärgad plastic. 
Längd 5,5 cm. 

Pris 0: 30 

Grammofonflöjt Nr L 
1060. , Blow a Tune,. Al io 
barn kan genast uta n öv 
ning spe la riktiga melo
dier på denna flöjt en
dast genom att sätta in 
en melodi skiva och vrida 
på veven . Med en melc,di
skiva . 

Pr is 6: 50 
Melodiskivor Nr L 1061 

för ovanstå ende grammo
fonflöjt . 3 st. i etui: Bjä l
lerklang , Oh Susanna , 
For He's a jolly good 
fellow. 

Pr etui 2: 50 

Dragspel Nr L 942. Ett 
vackert dekorerat lit et 
spel för barn . Höjd 17 
cm. 4 dubb la toner . 

Pris 3: 95 

Flöjt Nr L 1055 av vit 
och räd plast , med 6 
stämhå l. Längd 32 cm. 

Pris 1:-

Metalolfon är ett väl
känt , lät tspe lat och myc
ket o mtyckt instrument för 
barn. 
Nr L 831, med 12 stämmor. 

Pris 1: 50 
Trollflöjt Nr L 837, om

fattande 8 toner, en ok
tav. Tillverkad av pla st. 
Längd 10 cm. Nr L 1025, m. 8 stämmor. 

Pris 1: 10 Pris 1: 20 

Bleckkornett Nr L 951 av mässingfärgad metall 
med 10 toner . Längd 31 cm. Pris 6: 50 

Klarinett Nr L 952 av svar tl ackerat t rä med 8 
toner. Längd 43 cm. Pris 5: 60 

Saxofon Nr L 953 av svartlackerat trä och fär
n icklad metall. 8 toner. Längd 38 cm. 

Pris 6: 10 
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Flygande snurra Nr 

59. Roterar både på mo 
ken och i luften. Av p lo 
i vackra färger . 

Pris 1: .., 

Luftpropeller Nr L 
stig er som en hel ikopt 
högt upp i luften. Sto 
skruvens längd 18 c 
Propelerdi a m. 10 cm. 

Pris 0: 
Reservprop eller Nr 

52, till ovanst6ende. 
Pris 0: 

Motorpipa Nr L 994 
pk,st. Pipan visslar o 
>hjul en> snurrar när mo 
bl6ser i munstycket . 
Läng d 10 cm. Pris O: 7 

~ 

Barnens postkontor Nr 
L 1027 med frimärken, 
adresskor t, stämpe l och 
dyna m. m. Kartongen 
som är i s_ta r lek Z?x.30 
cm tjä nstgor samt1d1gt 
sam brev,6d a och disk . 
En trevlig leksak ~om 

·samtidigt är mycket laro
rik. 

Pris 2:-

Barnens bib liotek Nr L 
1026. Best6 r av 12 sm6 
sagoböcke r jämte I6ne
kort förvar at i kartong i 
starl. 20X 30 cm. 

Pris 2: -

Telefo n ~r L 60 av 
p last. Med fingerskiva 
samt kloc ka som ringer. 
Mikro tele fo nens längd 
165 mm. 

Pr is 4: 75 

Kvitte:pipa Nr L &! Visselpipa av p:ast, so 
fylles med n6gr a dro · 
par vatten och avge r 
mycket naturtroget fåge 
kvitter. Pris O: 

Träpipa Nr L 940 
lackerat trä . När mo 
bl6ser i pipan lju der e 
ton och väderkvarnsv in 
arna snurra runt. Lång 
13 cm. Pris 1: 

~ 

tl 
Speldosa Nr L 941 

lacke rat trä . Spelar e 
melodi med 6 toner . 
l~öjd 16 cm. Pris 1: 7 

Barnte lefon Nr L 41, m. 
vilken samta l klart och 
tydl igt kunna höras på 
bver hundra meters av
st6nd. Best6r av två te le
fondosor av plåt . 8 me
ter ledn ingssnöre samt 
monterin gsanvis ningar . 

Pris 0: 95 

c ~ 

~~~ 
Ormbl åsa Nr L 957. 

När mon blåser i mun
stycket utru: las med ett 
tutande lä te en 40 cm 
lång pap per sorm. 

Pri s 0: 25 

Vävstol Nr L 635, ä r en ful lt komplett vävst.JI 
med vilken man kan väva slipsar, halsdukar, rya, 
bårder, band m. m. Den är uppmonterad med varp 
samt medföljer tre färger garn . Storl. 45X 27X 37 
cm. Mycket trevlig nyttig och lär orik för fli cko r. 

· Pris 9: 75 

Symaskin Nr L 939 p6 
vilken en flicka själv kan 
sy kläderna 6t dockan . 
Bruksanvisning medföljer. 
Tillverkad av gjuten me
tall frostlackerad och 
vissa dela r förnick lade. 
Storlek 19X 10X l 7 cm. 

Pr is 23: 75 

Våg Nr L 126 av lacke
rad pl6t med dubbla ska
lar. · Väger och räknar. 
Höjd 11 cm. Pris 1: 95 

Kylskåp Nr L 1059 för 
dockskåpet . Av vit plast. 
Höjd 9,5 cm. Pri s 1: 50 

Armbandsur Nr L 959 
av gul meta ll och band 
av plast . Vridbara visare. 
Diam. 23 mm. 

Pris 0: 95 

Sparbössa Nr L 1004 av 
genomskinlig plast. Rym
mer 15 kr i 25-öringar. 
Höjd 105 mm. 

Pris 0: 40 
Sparbössa Nr L 830. På 

framsida finns bakom 
glas, plats för ett foto
grafi av t. ex . sparbös
sans ägare. Storlek 6"x 
7,5X 8 cm. Lackerad . 

Pris 1: 30 

Gummiboll Nr L 729, av 
tjo ckt rött gummi. Diam . 
95 mm. Pris 1 : 50 

Stenkulor Nr L 711, van 
liga spelkular 18 mm i 
di am. Glaserade. Säljas i 
p6sar om 50 st. kulo r i 
olika färger . 

Pris pr påse 0: 40 

{ -=~ &riil1N" 
o 0 o 

Kulkanon Nr L 16, av 
plast . Laddas med van 
liga stenkulor. Användes 
bl. a . vid kulspel. 

Pr is 1 : 65 
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Blunddocka Nr L 982 
av mycke t kraftig plast , 

1 den h6IIer t. o. m. att 
trampa p6 . Ha r blund 
ögon och rörl iga armar 
och ben. Längd 25 cm. 

Pris 5: 30 

Bubbelvätska Nr L 735, 
en nyhet sam roar a I la 
å ldrar. S6pbubblor sam 
b l6sas med denna vätska 
bl i färv6nande färgskim
rande, stora o. h6 11bara. 
Särskilt roande ute i 
bl6st . I burkar om 1/8 
liter, som räcker mycke t 
länge . 

Pris 1: -

Ballonger N r L 875, i 
olika färger av mycke t 
starkt gummi. Kunna gas
fyllas eller uppbl6sas till 
c ,a 25 cm diameter . 

Pr st. 0: 30 
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Automatpistol Nr L 928 
>Brownie Gun>. Arbeta; 
mJd kompr imerad luft o . 
ner skottet lossas brister 
med en skorp knal l den 
tunna pappe rsremsan, 
som oavbrutet matos 
from . C ,o 500 skott kon 
skj~tos i följd. Gedig et 
utforonde i pressgj uten 
~etol med rörliga delar 
1 stö.l. Mattsvart yta som 
en akta bro wning. Löngd 
16 cm. Vikt 3,2 hg. 

Pris 12: 85 

Ammunition Nr L 929 til l 
>Brownie Gun >, 3 rullor= 
1.500 skott i kartong. 

Pris 0: 35 
Pistolhölster Nr L 930 

av brunt konstlöder, pas
sar >Brownie Gun,. 

Pris 1: 70 

Knollförstärkare Nr L 
946, ti l l >Brownie Gun> 
gör smäl len dubbelt ·stor'. 
kore. Pris 1. -

, 
Vattenpistol Nr L 778, är 

e~ ofarlig skämtartik el. 
Vid ovtryckning sprutor 
en fin vattenstråle ut. Av 
lackera d plåt, län gd 11,5 
cm. Pris 0: 95 

Ärtpistol Nr L 986, 1'R
TEX. En patentsökt nyhet 
med maga sin, var i mon 
kon ladd a flera ärter och 
sedan ovskjuto dem i 
följd. Tillverkad av plast 
Längd 13 cm. · 

Pris 3: 75 

Revolver Nr L 987, 
TEXAS KING. Laddas m. 
knollremso varefter 1()() 
skott kon ovskjutos i följd. 
En riktig Wildowestern· 
revolve r som varje pojke 
vi 11 ägo. Längd 21 cm. 

Pris 8: 25 

Pistolhölster Nr L 988. 
Av brunt läder, garnerat 
med rätt pla stband och 
hällar för livrem . Passar 
ovanstående revolver. 

Pris 4: 40 

Brawning Nr L 99, av 
svartlackerad plå t för 
kno llpul verremsor . Skju
ter 100 skott i följd. Längd 
10,5 cm. , 

Pri s 1: 75 

Knallremsa Nr L 989, m. 
100 skott pr remsa i ask. 

Pri s pr ask 0: 15 
Pris pr 10 askar 1: 30 

Pistol Nr L 708, av 
svartlackerad plåt. Längd 
17 ~m. Åtfö ljes av gum
mipil , allt uppfösto t på 
skottavla av papp . 

Pr is 1: 25 

, Korkgevär. Nr L 956 med pipa av metollrör och 
ko l_v av !ro. En omtyck t oc h ofarlig leksak för 
po 1kor . Longd 50 cm. Pris 2: 15 

-60 

, Roa-lä tt, Nr L 814, ä r 
en rolig förv o ndlingstav
lo . 12 lustiga figu rer öra 
tryckta i fle rfärgstryck på 
kartong och genom att 
vrida på två skivor kon 
mon få from ej mindre 
än 1728 olika figu rer, den 
ena roligare än de n and
ra . Storlek 26X26 cm. 

Pris 0: 95 

Konduktärsväska Nr L 
456, av konstläderpapp, 
stor l. 14X l5 cm., försedd 
med axelrem. Väskan in
nehåll er 3 biljettblock, 1 
visselpipa och håltång. 

Pris 0: 95 

Pistol Nr L 839, av lac
kerad plåt. Laddas ge
nom att mynningen stic
kas in i en rå po:otis och 
genom en vickn ing på 
pistolen . blir en propp 
kvar I pipan. Denna ut
skjutes seda n med en 
smäl l vid t ryck på av 
tryckaren. 

Pris 1: 25 

Pälshund Nr L 774, o 
mjukt vitt kaninskinn me 
målat ansikte och side n 
bond . Längd med 
sen c ,o 18 cm. 

Pris 2: 3 

Päls-apa Nr L 685, ut 
förd av silkesmjukt lång 
hårigt skinn i svart oc 
vitt. Höjd med svans c, 
25 cm. Trevlig leksak el
ler b ilmoscot . 

Pris 1: 9 
Stågubbe Nr L 775. Ro 

lig figur av svarvat oc lt 
lackera t trä, med lång 
pölshår och bl ytyngd I 
foten. Ställer sig rätt up 
hur den än lägg es. Höj 
9 cm. 

Pris 0: 5 

Magnethundar Nr L 710, 
Ett po r mycket roande 
hunda r som kon göra 
många tricks. De dansar , 
snurror runt och rusar pö 
varandra . Både ung och 
gammal blir road av des
sa små hundars konster. 

Pris pr par 1 : 25 

Evighetspump Nr L 788, 
trevlig leksak , helt utförd 
av gjuten metall ocn lac· 
kerod . Höjd c ,o 10 c1n. 
I kartong med brukson · 
visning . Pr is 3: 75 
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Motorcykel Nr ~ 1047 
v lå t lackerad I vock

~o färg~ r. Går i cirkel en 
lång stund efter uppdrog· 
ningen med ~It motorlik 
nande ljud. Longd 18 cm. 

Elektr isk bil Nr L 1065. En skalenlig modell i 1/18 
skola av Morr is Minor . Precisi onsbyggd med e lek
trisk moto r för ficklampsbatteri Går from och 
back . Dunl op gummiring a r . Styrba ra fr a mhjul. 
Längd 21 cm. Pris 28: -

Kikare Nr L 990, Quick 
Sight, i lit en behändig 
modell för teater och 
sport. Av plas t med ut· 
dragbara saxskenor . Be
kväm att medföra . Stor· 
lek hopfälld endast 95X 
35X 30 mm. Pr is 3: 85 

Pris 2 : 95 

Lastbil Nr L 967 av lacker ad plöt med kraftigt 
fjäderverk , styro nor dning och tip pflok. Längd 14 
cm. Utan släpvagn. Pris 3: 95 

Bil Nr L 932 med gum· 
mimotor, som drages _upp 
med vev, och kuggh_1ul_s· 
växe l som pö en riktig 
bi l. Ingen fjäder som g?lr 
sönder. Gummi motorn ar 
mycket lä tt att logo vid 
behov . Längd 14 cm. Med 
gummiringar. 

Lastbil Nr L 968. Lika som föregående men utan 
verk. Pris 2: -

Tubkikare av p last . Ger 
skarp bi ,d och 3 ggr 
för storing 

Nr Längd Pris Släpvagn Nr L 969 med tippflok och med kopp · 
ling som pa ssar till lastbilarna Nr L 967 och ?68. 
Längd 8 cm. Pris 0: 95 

Pri s 3: 50 

Bilsats Nr L 1019, 3 smö 
, Volkswage n> av självly · 
sonde plast med hjul av 
mässing. Trevl ig nyhet . 

Pris pr sats 1 : 50 

Folkbil Nr L 1058 av 
plast. Kon monteras itu 
i 16 de, ar. Längd 11 cm. 

Pr is 1 : 50 

Bensinp ump Nr L 1056 
av lackerat t rä med gum
mislang somt visare som 
går runt när mon pum· 
par. Höjd 17 cm. 

Pris 1: 75 

Båt Nr L 943, den reok· 
tionsdriv no racerbåte n. 
Drives med meta-ta blett, 
stear inlju s e. dyl. o. går 
med god fort med ett 
trevligt töff-töff-ljud. Den 
ä r av hårdl ackerad plåt 
i två färg er . Ställba rt ro· 
der. Båtens längd 14 cm. 

Pr is 1: 90 

Racerbåt Nr L 886, är 
mycket ele gant med mo· 
der noste linj er. Vatten· 
täta skott , alltså osänk
bar . Rodre t vrides med 
ratten i förarrummet. Re
aktion sdrift som vids t . 
båt . Längd 18 bredd 8 
cm. 

Motorbåt Nr L 966 av 
pressad o. lackerad p låt. 
Kraftigt urverk med lång 
gång tid samt försett med 
star t· a. stappanordning. 
Längd 16 cm. 

Reaktionsbil Nr L 991 
går med luftt ryck o. krä
ver ingen uppd ragni ng. 
Fantastiskt snobb. Rolig 
nyhet. Längd 10,5 cm. 

Pris 1: 10 
Jeep Nr L 838, helt av 

plast i tvö färger. Håll- Reaktiansbåt Nr L 1003, 
bort utför a nde . Längd 10 som föregå ende. Längcl 
cm. 16 cm. 

Pris 0: 85 Pris 1 : 20 
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L 18, 22 cm 

L 19, 32 cm 
1: 75 

3:20 

Speedway Nr L 1051. 
Monteras på cyke lns 
framh jul och åstadko m· 
mer ett ljud som eQ ro· 
cer motorc ykel Pri s 1 : 75 

Flygplan Nr L 811, vä I
gjort svenskt pion, hel t 
av aluminium, med ur
verk, vin gar na hopfäll
bara. 
Storlek 18X 23 cm. 

Pris 2 : 95 
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Ångmaskin Nr L 720, är 
försedd med patenterad 
anordning för host igh ets
reglering, from, bock o 
s1opp med samma spak 
Ångpa nnan är för sedd m 
ångdo m o. sökerhetsven
til. Ångmaskinens gångti c 
med en p6fyllning c,o 3C 
minute r. Medföljande till
behör, Spritl ompo, trott 
och skruvnyckel. Höjd 14 
cm, plattans storlek 13X 8 
cm. Söker gång ga ra nte
ras. En gedig en svensk 
kvolite tsprodukt. 

Pris 11: 50 

Ångmaskin Nr L 828. En stor och stabil maskin 
med panna och gjuten fast cylinder, med slid somt 
sökerhetsventil. Monterad på la ckerad pl o tta i 
storl. 20X2 1 cm. Med tvålågig spritlompo. 

Pris 14: 95 

Ångmaskin Nr L 809 är mycket gedige t oc h om
sorgsful lt utförd i gjuten metall. Den stående å ng
panna n av stålrör, hor planslipad botten oc h är 
avsedd att ställas på en spis eller el-kokplatta 
va rför ol ,t besvär med e ldfarlig a sprit/ompor 
o . dy l. bo rtfall er. Höjd 14,5 cm. En verkli gt håll 
bar och ofarlig leksak . Pris 12: 50 

Byggsats N r L 810, ti ll ovonst . ångm askin består 
av en komplett materia /sots jämte arbetsritning . 
Gjutgodsf;lt är obearbetat och krä ver moskin
beorbetning . Pr sats 6: -

Ånglokomobil Nr L 870 
Försedd med maskineri 
av samma fa brika t som 
ångmaskin L 720. Stä ll
bara fr amhjul f . kör ning 
rakt fro m eller i cirkel , 
hostighets re gler ing; gå r 
såvö I from som bock. 
Stabil o . välgjord . Bruks
anvis ning medfö lj er . 

Verktygsmaskiner, synnerligen väl och gedige t 
utförda med kraftiga g jutna stativ och rör li ga 
delar av mässing . Med l inskivor för motordrift. 
Trevliga int ressanta leksaker fö r al lo mekanisk t 
intresserade pojkar . 

Pris 17: 25 

Ångturbin Nr L 95-4 med 
en 14 cm hög ångpan na 
med sökerhetsventil. Att 
sättas på spis e l ler kok
pla tta, med å ngl edn ing 
til l själva turbi nen. Den 
ko n göra upp ti 11 20.000 
varv/min. och ör kraftig t 
nervö x lod genom ett 
snäckdrev t ill en remski
vo. Justerbara loger. En 
precisions/eksok t i l l lågt 
pris . 

Pris 8: 75 

Svarv Nr L 791, med 
rörlig dubbdocko o . ställ
bar dubb . Längd 12 cm. 

Pris 2: 85 
Borrmaskin Nr L 792, 

med chuck fö r upp till 2 
mm borr . En spir al borr 
med följer. Höjd 5,5 cm. 

Pri s 1: 60 

·-~ 
!_ 

Cirkelsåg Nr L 859, med 
bor det i storl. 6x 4,5 cm. 

Pr is 2: 35 

Excenterpress Nr L 884. 
hö jd 9 cm. 

Pris 2: 20 
Hammare Nr L 885, i 

stor!. 5x 7,5X 4 cm. 
Pri s 1: 90 

Traktor Nr L 985, m 
ångmaskin av somm 
fabrikat som Nr L 7 
Med rottstyrn ing o. spa 
för hostighetsregler in 
somt fro m och bock . Hj 
len hor ri ktiga gum m, 
ring ar på fä lgar. Ca 
min . gångtid med e 
fyllning sprit och ve tte 
Traktorn kon även kör 
stat ionärt som kroftkö l/ 
för diverse leksaker. 
Längd 18 cm. Pris 29: 

Fal/hammare Nr L 1 
av lacker ad p låt , me 
remskivo. Höjd 110 mm 

Pris 3:5 

Vedkap Nr L 1043 med 
sågkl inga och gubbe m. 
vedträ. Höjd 105 mm. 

Pr is 3 : 50 

Svarv Nr L 607. Gj uten 
i metal l med snörskivo 
och ma tning som funge
rar . Längd 12 cm. 

Pri s 3 : 95 

Slip sten Nr L 1054. Gju 
ten i metall . Höjd 6 cm. 

Pris 2: 40 
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f a/lhammare Nr L 958 
ed järnv ikt som out omor kt hissas upp och fa l

,~, ned så länge maski
nen är i röre lse. M_e_d vev 
och snärsk1vo. Ho1d 27 

Pris 3: 95 cm. 

Hammare Nr . L 724, _av 
lackerad plå t I två fo r
ger Plattans stor lek lOX 
5 c~. Trevlig leksak ~om 
kan drivas av en liten 
motor e ller ångmaskin . 

Pris 1 :-

Transmission Nr L 894 
med frostlacke rad socke l 
i storlek 100X70 mm. Sto
ra hjul ets dia m. 55 mm. 

Pris 2: 50 

Bordsflökt Nr L 8_?_5. 

Bygg/åda , Teknoseh m. 
skruvar , muttrar, bri ckor, 
ox lar m. m. med vars 
hjälp mon kon ihopmon 
tero bilor, fl ygmaskin er, 
kro nor väderkvarn m. m. 
m. m. Byggnodsfö rkloring
or medtälj er . Lådans 
storlek 12X 18 cm. 

Nr L 586, nr 1. 
Nr L 587, nr 2. 
Nr L 600, nr 3. 

Pris pr sats 1: 50 
Bygg/åda Nr L 605. 

>Teknoset> Special, kom
p letteringslöd o m. kugg 
hjul. Pr is 3: -

Bygg/åda Nr L 606. 
, Teknosel> Elektro, kom
pletteringslödo för e lek
triska exper iment. 

Pris 3:-

' ~· ... 
Bygg/ådorna , Teknoseh 

nr 5, 6, 7 och 8 i~neh . 
nya delar som ytte_r_l1_gore 
utökar byggnodsmo1lig~_e
terno i synnerhet av ro r
lig a modelle r. 
Nr L 601, Teknoseh nr 5. 

Pris pr sats 4: 25 

Nr L 783, , Teknoset> nr 6. 
Pr is pr sats 8: --

Nr L 784, >Teknose t> nr 7. 
Pris pr sa ts 9: 75 

N r L 602, >Teknoset> nr 
8. Denna sots innehö ler 
även en komple tt elektr. 
motor som kon droga 
modellerna . Lödons stor
lek 37X27x4 cm. 

Pris pr sats 15: -

Elektr. motor Nr L 58, 
för montering i båt. 
Kra ftig motor som gö r 
söväl fro m som bock . 
Går m. von l. fick la mps
ba tteri. Lä ngd c ,a 7½ cm, 
bredd 5½ cm Pris 4: 50 

Gjut en i lä ttmeta ll , ho 1d 
100 mm. Frost lacke ra d , 
linskiva av mässing . 

Pris 2: 65 
El-motor Nr L 551, är en in tressant leksaks- !)C~ 

expe rimentmotor sam säl jes til l e_xtro lögt pns 1 
förhöllonde ti ll utförandet . Den a r utrustad med 
räkneverk som regist rera r varvtalet från 0-9999, 
och försedd med extra kr9ftig _o per monentmog_ne
ter . Strö mförbruk ningen ar l iten _ och 1-2 fick
iomps-botterie r användes. Monte ri ngsp lattans stor
lek 15X l6 cm. Motorns höj d 14 cm. och _vikt c ,o 
1,6 kg. Pris 7: 60 

,Z,~ ~A' ~ 
Vattenpump Nr L 782, Borstbrygga Nr L 560, 

av lacke rad p låt. Vattne t med lagerbo ck. Stä llba r. 
påfyll es i bassänge n och Lager bocke ns hö jd 17 mm. 
när man pumpor rinn er Pr is 0: 55 
det från pu mpen öter ned Ankare Nr L 561. Dia-
i bassängen. Pumpen kon meter 30 mm. Pr'ts O: 30 dr ogas för hand e ller m. 
en lit en motor . Höjd 13 Axel Nr L 565. Lä ngd 
cm. Pri s 4: 50 52 mm. Pr is 0: 15 

CL A S OH LSÖN & C:a A.- B., INSJÖN 

Kollektor Nr L 562, av 
mässing, 3-delod . Dia me
ter 8 mm. Pr is 0: 30 

Lagerbock Nr L 563. 
Höjd 17 mm. Pris 0: 15 

Remskiva Nr L 564. 
Diom . 8 mm. Pri s 0: 10 

Fjöd er moto r Nr L 730, 
att montera på trä leksa
ker m. m. ;t\r lätt att fast
satta. Ett kraftigt och ge
diget verk ~om ~ ed 
soäckdrev drive r h1ul
oxe ln. Axellängd 10 cm. 
4 st. hjul med gummi
ringc,r, 5 cm diam eter 
medföljer. Pris 2: 20 

Motorbygg sats Nr L !42, 
för montering av en lit en 
elektrisk moto r som dri
ves med ett vanligt fick
lampsbatteri o. kon göra 
upp t i ll 5000 varv pr mi
nut . Byggsat sen innehöl 
ler c ,o 20 delar och er
forder lig tröd jäm_te. rit 
ning o. arb etsbeskrivning. 
Stor lek 67X 80 mm. 

Pris pr sat s 1 : -

• -. 
-

EL-motor Nr L 705, d ri 
ves med c,o 4 V, ex. f ick
lampsbatteri e ller ri ng
led ningstro nsformotor. 
Storl ek c,o 6X 6X 4 cm. 

Pris 1: 65 

EL-molor Nr L 721, för 
batteridrif t 4-8 V. En 
välgjord och kraftig mo
tor med hög t varv ta l. 
Gö r from eller back ge
nom vändning av ba tte
ri.el . Bottenplattans stor
lek 80X 85 mm. 

Pris 3: 95 

El. motor Nr L 1063. Av 
lätt meta ll i strö mli nje
form. Plattans storl. 65X 
90 mm. För lik- o. växe l
strö m. Pris 3:25 
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Modellmotor Nr L 851. 
En precisionsmotor ov 
Siemens fobr. med eno
stöende stor drogkroft i 
förh öllonde till storleken. 
Stumtött kapslad i lött
metallhölje och försedd 
med dubbla kullager. 9-
polig roto r, startar osvik
ligt i varje löge. Varvtal 
1200 pr min. Gör from 
eller bock genom om
kastning av strö mri ktning
en. För likström 4-24 V. 
Lög strömförbrukning, c,o 
4,5 wa tt. Diom. 32 mm, 
total löngd utom oxeln 
50 mm, axe ldi om. 3 mm, 
fri oxelönde 7 mm. Pas
sar utmörkt för inbygg
nad i modellok etc. Kon 
öven onvöndas som ge
nerator. Ett verkligt fynd 
för modellbyggaren. 

Pris 19;,50 

Elektrisk motor Nr L 
1048. Hor en patentsökt 
anordning för hastighets
kontroll kombinerad med 
bockslog . Mycket iämp
lig bötmotor. Dimensio
ner, 70X60x30 mm. För 
4½ till 9 V likström. 

Pris 8: 915 

El. motor Nr L 1062. 
Gjuten i löttmetoll. Rota
tionsriktningen öndras 
snabbt geno m vridning av 
ena statarhalvan. Storlek 
55x60 mm. För iikström . 

Pris 6.-

Byggsats Nr L 931 ti 11 
jeep i 40 cm löngd . Allo 
detaljer jömte spik och 
skruv, utom hjul, ingör i 
satsen, som är lött rtt 
sommonsötto. Den färdi
ga jeepen utgör en gedi
gen leksak, sörskilt om 
den utrustas med gummi
hjul Nr L 972 eller L 893. 

Pr sots 4: 65 

Reaktionsmotor 
1008, >Jetex J , r>. 
konstruktion och sköts 
somt mycket driftsöker 
oöm. Kon onvöndos 
smö modellböter, bilo r 
flygplan med spännv i 
25-45 cm. Dragkraft 
g . Nettovikt 8 g. Bröns l 
patron 4 g. Leverer 
komplett med tillbeh 
och 6 brönslepatroner. 

Pris 10: 
Bränslepatroner 

1009, för Jetex J ,r. 
Pris pr 10 st. 

Tändtråd Nr L 1010. T 
om 12 st. 

Pris pr tub 0: 

Dieselmotor Nr U 121,?, 
,ED Bee>, den popul?.· 

ste enkubikoren for 
f~g - bil- och bötmod':'I
Jer. 'Gör 7000 vor~ /mrn. 
ch har ro terande rnsug. 

fronsp orent bränsletank. 
Cylin dervoly m 1 cc. Vrkt 
77 

g . Pris 45: -

DIESELMOTORPLAN 

Dieselm otor Nr U 1220, 
>ED Comp. Special> . En 
löttstortod tvökubikore 
med ,krut> i. Innehar 
engelskt rekord för lin
kontrollmodeller med 
144,8 km/tim. Transparent 
bränsletank. 6500 varv/ 
min. Vikt 160 g. 

Pris 63: -

Mod ellmotor Nr L 1049, 
>Toycol Loca, . En liten 
precisionsbyggd motor m. 
snöckdrev, utvöx ,ing 40/1, 
i första hand avsedd för 
>00> mode I ljörnvögor m. 
spörvidd 16 mm, men 
öven ti 11 möngo andra 
mekaniska funktioner dör 
stor kraft fordr as och ut
rymmet ör litet. Permo
nentmognet, 5-delo d ro
tor , bronsgrafit-borstar o. 
fosforbronsloger . För 12 V 
li kström. Dimensioner, 
längd 58 mm., bredd 12,5 
mm., djup 21 mm. Vikt 

Strömb rytare Nr T 89, 
för docksköp och elek tr . 
leksaker. Diom 19 mm. 

Hjul Nr U 1014, för mo
delrocerbilor. Tillverkat 
av mycket elas tiskt gum
mi som är fostvulkonis .e
rot pö tvö pressade me
tol lskivor i vars centrum 
ett metol loger ör fastsatt. 
Löstagbar förnicklad nav
kapsel. Hjulen ära vö l 
bo lanserad e för högt 
varvtal. Diom. 93 mm. 

Byggsats N r L 816, JHH 
100 ett fri flygande mo
dei'lpl on fö r diese lmotor. 
En välfl ygonde modell, 
som vunnit möngo töv

_.u---,--,,m.• Jingar. Byggsatsen ör ut
förd i bolso o. innehöller 
kontursögo de spryglor. 
Spönnvidd 105 cm. 

,Modellmotor Nr U 1200, 
ETA 29, med glödstift 
(tändes med 1,5 volts bat 
teri vid sta rten). Den för
nämsta motorn i sin kloss 
söväl ifrögo om konstruk
tion, precis ion som effekt. 
Dubbla kullage r, rote
rand e insug och 180° ut
blösningsöppning. Effekt 
0,6 hästkraft vid 15000 
varv/min. Cylindervolym 
4,85 cc. Vikt utan ta nk 
210 g . Pris 96: -

ca 60 g. 
Pris 36: -

Elektrisk motor Nr L 
1050. >Toycol Comeh med 
kugg vöxel 4, 1. Höjd . 55 
mm. För likström 4-6 V. 

Pris 9: 50 

El. motor Nr L 1066. 
>Mighty Midgeh med 
kuggvö xel 6, 1. Motorhus 
av bak elit i storlek 30X 
37 mm. För lik strö m 3-6 
Volt. Pris 9: 75 
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Pris 0: 40 Pris pr st. 7: 85 
Pris pr sots om 4 st. 

25:50 

.. Bilhjul i minia tyr för leksaksbilar m. m. Döcken 
oro tillverkade av extra prima bildöcksgummi och 
o~togboro _frön fölge n. Fölgorno öra av olumi
n_rum och forseddo med lagerbussning ar av mös
srng. Axelhöl pö L 893 och L 972 6 mm, pö L 973 
och 974 8 mm. 
Nr Storlek 

L 972 82x~O mm 
L893 95x 19 mm 
L 973 l l0 X 2l mm 
L 974 110x 21 mm 

Bilhjulet L 974 är massivt 
jörnplöt. Kraft iga hjul för 
tyngre saker. 

Pris pr st. 
2, 10 
2, 25 
2, 65 
3: 10 

och med fö lgor av 
born skottkörror och 

Vatt~mturbin Nr l 960 med slang och munstycke 
att trado pö vott enled ningskronen . Vid va nligt 
vattentryck gör turbin en med mycket högt varvt a l 
Med remskivo . Storlek 13x 8cm. Pris 2: 65 

Reakt io nsmotor Nr 
1012, ,Jetex 100,. Lik 
föregöende men störr 
för spännvidder 45-
cm. Dragkraft 28 g. Ne 
tovikt 18 g. Srönsle 8 
Levereras komplett me 
tillbehör och 8 bränsl 
patroner. 

Pris 21; 

Bränslepatrone r Nr 
1313, för Jetex 100. 

Pris pr 10 st. 2: 7 
Tändtråd Nr L 1014, tu 

om 12 st. 
Pris pr tub 0: 7 

Nätdisk Nr L 1015, fö 
packning om 6 st. 

Pris 0: 

Hobbylåda Nr L 10 
>Kemigrafen,. lnnehöl le 
orbetsbeskrivn., etsver k 
tyg, mässingplötor m. m 
för tillverkning av e 
flertal etsade presenter 
tik ler. En ny och mycke 
intressant hobby . 

Pris pr sots 4: 5 
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Pris 12: 75 

MO DELLER FOR JETEX 

Byggsats Nr l 1016, De
mon, lättb yggd tävlings
modell för Jelex J ,r och 
100. Bolsobyggso ts. 

Pris 4: 85 

Flygplonsats Nr L 1017, 
med ritnin g till VAMPIRE
jokt plon , spännvidd 46 
cm !skola 1,251. Dessutom 
en rit ning till >Flygande 
vinge, med 70 cm spänn
vidd med mycket godo 
flyg egensko per. Med full
ständig materi aluppsätt
ning för ender a av dessa 
pion . Passa för Jetex 100 
eller J,r. 

Pris 5: 90 

Racerbåtsa ts Nr L 1018, 
innehöller ritn ing, balso
flok och liste r etc. till en 
böt fö r Jetex HJO elle r 
J ,r, varmed uppnös över 
25 knops fort. Kon även 
driv as med luftprope ll er 
och gummimotor som 
medfö lje r. 

Pris 5: 90 

Diese lmotor Nr U 948, 
>COMET,, är en synner
lig en förnämlig motor för 
modellplan, bilor, böta r 
m. m. Den är vältrimmad, 
effektiv, lätt stortod och 
precisionsutförd i minsta 
detalj. Cylinder 2½ kbcm. 
Varvtal med propeller ca 
7500, mer:l balanshjul ca 
9500 varv . Höjden är 95 
mm, bredd 50 mm, längd 
80 mm, vikt 180 gram. 1/10 
hkr. Varje motor är prov
körd och garanteras kör
klar. Beskrivning medföl
jer. Pris 68: -

Svänghjul Nr U 960, av 
svarvat och polerat järn, 
för dieselmotor. 

Pris 3: 45 
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Dieselmotor Nr U 1221, 
,ED Mk IV>. En av de 
förnämsta och effekti
vaste dieslo r som konstru
erats. Utrustad med ku I
loger och roterande in
sug. Varvtal 10000/min. 
Cylindervolym 3,46 cc. 
Effekt 1/4 hkr. Vikt 180 g 
utan bränsletank . 

Pris 75:-

Propellrar 
Plastpropellrar hor lämp

lig utformning och tyngd 
som ger god bolons . De 
ära praktiskt taget obryt
bara och stigningen kon 
justeras genom uppvärm
ning. Passar allo vöro 
modellmotorer . 

Nr 
U 1222. 
U 1223. 
U 1224. 
U 1225. 

Diom. 
16 cm 
19 cm 
21 cm 
24 cm 

Pris 
2: 75 
2: 75 
3: -
3 : 25 

1MMII 
Casco-lim Nr U 1097, 

i tuber om c ,o 30 kbcm. 
Utmärkt för hobbyarbe
ten och speciellt där en 
snobb bindning erfordras . 
Vattenfast och mycket 
höllbort . Pr tub 1: 25 

Balsalim Nr l 629, mo
dellplan-cement snabb
torkande och starkt bin
dande . I tub, inneh. 20 
kbcm. 

Pris 0: 85 
Färgdope 

Färgdope Nr l 796, 
speciallock för modell
plan . Finnes i färgerna 
gult, orange, rött, blött, 
grönt, vitt, svart, silver 
och färglöst. 
Liten fiasko (25 gJ. 

Pris 0: 75 
Stor fiasko (100 g). 

Pris 1: 75 

Japanpapper 
Japanpopp er Nr l 627 

i högsta kvolite . Vitt. I 
storlek 45X60 cm. 

Pris pr ork 0 : 25 
Pris pr 10 ork 2 : -

- HEi 
Gummiband Nr l 786, 

för gummimotore,r, bästa 
kvalitet, dim. 7X 0,6 mm. 

Pris pr mtr 0: 35 
Pris pr 5 mtr 1: 40 

Handbok 
Modellflyg Nr BD 114. 

Handbok av Börje Stork 
och Lennart Sundström, 

Tratt Nr U 928, av pla st. som 9.!"r nybörjaren en 
Diom. 52 mm. Bott enrö- grund_loggande hondl ed
rets ytterdiom. 3 mm. Ut~ nrng r konsten att bygga 
märkt ' bl. 0 . vid bränsle- och flyga modellplan. 62 
pöfyllning pö modellmo- S!dor och ett hundratal 
torer . frgur er . 

Pris 0: 35 

Mensur Nr J 28, av glos, 
med etsad gradering . 
Rymmer 100 kbcm . Oum
bärligt bl. o. vid uppmät 
ning av b ränsle till mo
dellmotorer. 

Pris 3: 60 

Tändstif t Nr U 783, 
gänga 3/8". Höjd 30 mm. 
Vikt 8 gram . 

Pris 4 : 50 

Tändst ift Nr U 1131. 
Göngo 1/4" . Höjd 20 mm. 
Vikt 3 gram. 

Pris 4 : 50 

Pris 1: 95 

" ""'- _Ritningar . . )!' 
. ,_ -

Ritning Nr RD 85, till 
modellr ocerböt med steg, 
för reaktionsd ri ft eller 
diese lmotor. Längd 60 cm. 

Pris 2: 50 
Ritning Nr RD 84, till 

lättbyggt modellplan för 
reoktionsdrift o. U-kontr . 
Spännvidd 50 cm. 

Pris 2: 50 
Ritning Nr RD 86 t ill 

modellracerbil. Konstru
erad fö r motor U 1200 
och hjul U 1014. En sti
lig mode I', 44 cm löng. 
Täml. lättbyggd. 

Pris 2: 50 
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Byqggsats Nr L 795, 
, MUSTAN G>. En pop ulä r, 
enke l oc h l.:illb yggd ska
la mode l I. Den ä r vac ker 
och star k, konstfl yger m. 
rör liga roder, och startar 
frå n marken . Satsen be
står av utstansade bal sa
dela r, tryckta kartong 
de lar , hjul, gummimot or , 
ce llul o id m. m.; allt som 
erfor dras för bygget utom 
lim. Spännvid d 40 cm. 

Pris 3: 90 

Byggsats Nr L 755, 
, AUSTER>, Sveriges po
pu lä raste skalamodell. 
Den har s.amma enastå
ende fl ygförm åga som 
före gåe nde Musta ng och 
bygg sat sen har samma 
utför ande med allo er
fo rder liga delar, men är 
ej lika lättb yggd. Spänn 
vidd 44 cm. Pris 4: 75 

'\ 
~ ..... 
~~. 
Byggsats Nr L 815, >Lill

Klas>, en stavmadell med 
gummim otor , som det är 
lä tt för nybö rjaren all 
byg ga och fl yga . Den är 
hel t av ba lsa och bygg
satsen som ä r helt kom
plett har a ll a dela rna 
fä rdigså gade för monte
ring. Spänn ~idd 46 cm. 

Pris 2: 75 

Byggsats Nr L 798, 
>PIPER CUB>. Det vä l
kända spo rtp lane t i en 
omty ckt modell i skol a 
1/20. Den har gummimo 
tor och fl yger mycket bra 
även med start från mor · 
ken. Mod e llen bygg es ov 
bals a med klädse l ov jo
panpapper . Byggsat sen 
innehOller allt som be
hövs för bygget utom lim 
o. dop e. Spännvidd 54 
cm. 

Pris 4: 75 

Byggsats Nr L 950, 
>SjöfOgeln>. Modellflyg
plan med flollörer e ller 
hjul \medf. även). Det 
har god flygförmöga och 
kan starta och la nda pO 
vatt en. Bygges ov balso 
list och beklä des med ja
panpopper . Spännvidd 55 
cm. Allt mater ial som 
er fo rdra s, men ej lim och 
dope , ingör i satsen. 

~.~ 
'( \. 

Pris 3: 95 

By,agsats Nr L 947, >Lö
vet>, en lättb yggd stav
model I med gummimotor . 
Spä nnvidd 25 cm. Kom
plett sots. Pris 1: 25 

~ 
Flottö rer Byggsats Nr L 800, 

Byggsats Nr L 887, t i ll , SEA-BEE>, en icke fl y
floll ör er för CUB e ll er gande mod . i sko la 1/25 
and ra mode ll er ov som- för mera kunniga modell
mo storlek. Mö jl iggör byggare . Tryckt a balso
start och la ndning pö flak , lister , bekl ädnad, 
vatte n. Sats med material hjul, celluloid m. m. med
och rit ning . Pris 1: 75 · följer. Pris 4: 85 

Byggsats Nr L ?75, >Blue Bird>, gummimotor
dr iven mode llro cerbil. Den är 42 cm lång och 
kan köra s inomhus kring polstov och utomhus 
pö snö och is. Satsen bes.tör ',!V _erforderliga 
delar av trä och kartong, h1ul, fard1g propeller 
m. m. utom lim . Pris 4: 85 
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Byggsats Nr L 799 t i Il 
en helik opter, som gå r 
med gummimotor och har 
en fö rvånande god f lyg
förmåg a , hö jde r upp ti Il 
50 m har uppnötts. Sat
sen inneh å ller allt erfor
derligt mate ri a l med de 
lar av balsa . Roia, J :c:m. 
75 cm. 

Pris 5: 75 

Byggsats Nr L 9.48, >Pi
ra t>, en gummimatordri 
ven modell med bra 
fl ygförmöga och som är 
lätt att bygga . Delarna 
är utsågade av bästa 
balsa och satsen är kam
plell med alla delpr . 
Spännvidd 38 cm. 

Pris 3:-

Byggsats Nr L 933, l N
VADER, modellplan för 
flygning med swing -kon
troll, varigenom man kan 
utföra strålande flygupp
visningar med avancerad 
flygning o . perfekta tre
punktslandningar. Spänn
vidd 41 cm. Instruktioner 
för bygget och erforder 
ligt material utom lim. 

Pr sa ts 4: 85 

Browning Nr U 1013. 
Star t- och skrämskotts
brow ning för knallko rk. 
Den är till v. av pressgju 
ten meto l I och i mycket 
stab i It och gedi get utfö 
ra nde . Vi kt 190 gr . Lä ngd 
105 mm. Pris 2: 95 

Knallkork Nr L 53, pa s
san de vanl iga kna l lko rk
pistol er . I askar om 50 st. 

Pris pr a sk 1 : 90 

By1,,1sats Nr L 949, 
,Kid >, en utmärkt segel
modell för nybörjare. 
Lättbyggd, då spryglar 
och alla öv ri ga delar 
ä ra utsögode i bolsa och 
klara för hoplimning . 
Spännvidd 60 cm. Kom
plett byggsats . 

Pris 3: 50 

Olympia Nr L 794. Ett 
färdigt glidpl a n helt av 
balsa. Det startas med 
en medfölande gummi
katapult och seglar ut
märkt . Spännvi dd 30 cm. 

Pris 1: 35 

Byggsatser till fartygsmodeller i ska la 1, 1()(). 
Inneh ål l , Ritning, arb etsbeskr ivning och allt tra 
material, skrovb loc k, rundhu lt m. m. samt färger 
och lim. Dessutom ett stort anta l skepp stillbehör, 
van tskruv , b lock, anka re, roll, käll ing m. m. 

Slätskonare Nr L 21. Största längd 42 cm, höjd 
26 cm. Komplett byggsats 19: -

Briggen ,Gerda> Nr L 22. Största längd 44 cm. 
höjd 33 cm. Komplett byggsats 42: -
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Luftgevär Nr U 1263, >Diana I>, för kulor el,er 
pilar. Alla metalldelar blåanlö pta . Spännes ge
nom nedbö jning av pi pan . Ladda s i bakre ä nde n 
av en ur mynnin gen uttagbar hylsa . Lä ngd 81 cm. 
Kal. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. Pris 19: -

Luftgevär Nr U 1264. Utfärade sam fö regöende 
men laddas bak till. Kraftigare a. med högre pre
cision. Längd 86 cm, kal. 4,5 mm. Vikt 1,1 ,!<g. 
Mörk e, ,S te La 512>. Pris l'I: -

Luftpistol Nr U 1160, 
,z e n i t>. Tillv erkad av 
svenskt kvalitets stöl med 
slätb arrad massiv stålpi 
pa . Ställbart spetskorn a. 
tryckp unktsavtryck . Ele
gant utformad kal v av 
poler ad valnöt . Alla me
ta l lde lar blöanlöpta . Kal. 
4½ mm. Längd 28 cm. 
Vikt 720 gram . 

Pris 41: -

Luftpistol Nr U 1159, 
>Cade l> i kraftigt utfö
rande, laddas genom pi
pans intryckande . Alla 
metal ld e lar blöanlöpta . 
Kal. 4½ mm. Längd 20 
cm. Vi kt 300 gram. 

Pris 14: 50 

~ 
l uftgevärspilar Nr U 

275, ka liber 4,5 mm. 
Pris pr duss 0: 95 

Luftgevärspilar Nr U 
892, ka liber 6,3 mm. 

Pris pr duss. 1: 10 

Pilsats Nr L 510, bestö 
ende av 6 pilar m. bly 
tyngd och en skott av la av 
treetex i storl ek 30X 30 
cm. 

Pris pr sats 2: -
Pilsats Nr L 8, med 5 st. 

pilar och 10-ringad tavla 
stor\. 23X 23 cm. av tree
tex. 

--0 __ , 

Kastpitar, av svarvat 
trä, med pressphanvingar 
och tre cm lång stöl spets . 
Pilens hela längd 18 cm. 

Nr L 87, med blytyngd . 
Pris pr st. 0: 18 

Nr L 88, med järntyngd . 
Pris pr st. 0: 15 

Märkessköldar ö ra myc
ket dekorat iva och prak
ti ska för uppfä stning av 
medalj er , märken o. dyl. 

Spetskulor Nr U 991, Bakstyc ke av masonit, 
•Diabo lo >, för luftgevär, framsidan vaddera d och 
kol. 4,5 mm. I plöta skor överklädd med silkeväv
om HlO st. Pr a sk 0: 75 . nod i hög •kva li tet. 

Skottavlor, av vitt, tjockt Sköld Nr U 999, höjd 
pap per . 20,5 cm. Pris 4: 50 

Nr U 553, stor\. 12X 12 
cm. 5-rin gad. Sköld Nr U 1000, hö jd 

Pris pr duss. 0: 25 29,5 cm. Pris 5: 95 
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Badmintonspel Nr U 1249, med två rackets med 
natursena och lädergrepp, 2 st. ballar samt nöt, 
stolpar i linor och stagpinnar samt spelregler . Allt 

förpa ckat i väska . Pris 29: 50 
Badmintonspel Nr U 1250, med tvö nögot enk

lare rac kets än föregöende , en boll, nät samt 
spelregle r. Utan stolpar. fö rpa ckat i kartong . 

Badmintonboll Nr U 
1271, av plast, med 5 ggr 
längre liv slängd och 
samma flykt som d en 
bästa ljöderboll. 

Pris 

Bordtennisspel Nr U 
912, med tvö rackets i 
engelsk modell med skaft 
av alm, helt gummikläd
da pö båda sidor, nät
ställning m. ställbar stOl
skena, 183 cm nät, en 
prima boll samt spelreg
ler . Reglementsenligt täv
lingsspel. Allt förvarat i 
e legant kartong med fyr
färgstryck . 

Pris pr sats 17: -

Bordtennisspel Nr U 911 
med tvO rackets med 
gummi på båda sidor o . 
stolpar med skruvtving , 
122 cm nät, prima boll 
samt spelregler. Allt för
varat i elegant kartong. 

Pris pr sots 9: 95 
BORDTENNISBOKEN. 

Se sidan 19 i katalogen. 

Pris 16: 50 

Bordtennisspel Nr U 910 
med tvö rackets Nr U 908 
stolpar av trä med skruv
tv ing, 90 cm. nät samt en 
prima boll, spelregler 
medföljer . Allt förpackat 
i elegant kartong. 

Pris pr spel 6: -40 

Bordtennisracket Nr U 
908. Storlek 265X150 mm. 
Utan beläggning, med 
björkskaft . En bra och 
prisbillig pojkracket. 

Pris 1: -40 
Nr U 909 med belägg

ning av gummi och kork. 
Pris 2: 60 

Tövlingsracket Nr U 
1161, >Johnny leach> 
världsmästa rens original
racket. Stor\. 275X 165 mm. 
Gummib eläggning o. cel
lophankont . Greppet i 
mockaskinn . Pris 7: 95 

0 
Bordtennisboll Nr U 

951 av prima fabrikat . 
Pris pr st. 0: 30 

Bordtennisboll Nr U 
1162, högsta kvalitet . 

Pris pr st. 0: -40 



Elektri s k .materiel 

' 
st ;cKpro pp av bakelit 

med förn. stift. Extra 
prima . S-mörkt. 250V/6A. 
Nr T 752, svart el. brun. 
Pr st . 0 : 65, duss. 6 : 60 
N. T 2109, vit. 
Pr st. 0 : 75, duss. 7 : 50 

Stickpropp av bakelit. 
Prima fabr. S-mörkt. 
250V/6A. 
Nr T 2088, svart. 
Pr st. 0 : 55, duss . 5 : 65 

Skar vuttag N r T 753, 
kraf tig modell med be 
röri ngsskydd . S-mörkt, 
2SJV/10A. 
Pr st. 0: 90, duss . 9 : 35 

Stic kpropp N r T 1887, 
av svart bake li t med 
Io rdn ingskontokt. Kraftig 
m·od e d S-mörkt. 10 A . 
250 V. 
Pr is 1 : 65, d uss. 16: 50 

Vägguttag N r T 1886, 
av svar t bakelit för ovan · 
stå ende kon takt m. jord · 
ningsutt ag. 

Pr is 3 : 25 

Apparatuttag , av bake
li t med gummiinföring för 
sladden . S· mörkt . Använ 
des för strykjärn, värme · 
app arat er m. m. 

Nr T 1888, med steotit
pra pp . 
Pri s l : 30, dus s. 13: 95 

I 
Lamphå ll are N r T 1719, 

för normale belysnings
lompor. Av bakelit med 
mössingsgöng. S-mörkt. 
Pr is 1: 10, duss . 11 : 65 

Lamp hållar e N r T 1752, 
med inbyggd strömbryta
re. För lampor med nor
ma l gäng. S-mörkt . Av 
bakelit. 
Pr is 3: 85, duss. 41: 75 

• Lamnhållar e Nr T 1796, 
he lgängad m. skörmring. 
Ti\ ,verk. av bakel it med 
porslinins ots och mös
singsgöng . S-mörkt. 
Pris 1: 05, duss. 11 : 35 

Skärmring Nr T 1797, 
extra ring, för de fall då 
två användes t i l l ova n· 
stående lamphållare. 
Pr st . 0: 17, duss. 1: 75 

Kascherin g Nr T 2136. 
Lamphå ll are av bok e it 
med metall gänga och 
porslinsinsats samt hel
gängat fä ste fö r skärm 
jämt e skär mring o. t ryck· 
strömb ry tare. Vinke lnip · 
pel av mässing och kåpa 

N r T 1690, med bakelit· av bengu l pla st. S. 
p ropp . märk t . 
Pris 1: 20, du ss. 12. 95 Pr is 4: 60 

•• Tokfäste Nr T 1794, 
rak sockel av boke ,it, 
med ingjuten gängad 
mössingsbussning, pas
sande normollo mphållo
re. Diam. 60 mm. 

Spir a lo rm, böjbar i al· 
lo riktningar. Använd es 
t il. lö slampor, golvlom· 
por, mikrofons tat iv, o. 
dyl. Tillv. ev mässing 
med 10 mm. göngnin g , 
båd a ändorna . Längd 
20 cm. 

Pr st. 0: 45, duss. 3: 95 

Nr T 2115, pol. mässing. 
Pris 2: 95 

Nr T 2163, d ,o , extra 
bäilig. Pr is 3: 65 

Väggfäs te Nr T 1795, 
sned sockel, i övrigt som Nr T 2114, d ,o förnick · 
för egå ende. Diam. 65 lod . Pris 4: 25 
mm. 
Pr st. 0: 48, duss . 4: 25 • 

• Kronuttag Nr T 1798 av 
bak e lit, trepo .igt . S· 
mörkt . 
Pr st. 0: 40, duss. 4: 35 

Kronpropp Nr T 1799, 
av bakelit , trepoligt . S
mörkt. 
Pr st . 0 : 55, d uss. 5: 75 

Kopplingsplintar av ba 
keli t med mässingkopp · 
ling . S-märkto . 

Nr T 2007, 2 kopplingar . 
Pris 0 : 35 

N r T 2008, 4 kopplingar. 
Pris 0: 65 

Nr T 2111, 12kopp iingar . 
Pris 1: 75 

0 a 
Upphängningsbyg e l, 

iso lerad. 
Nr T 1952, gänga 10 mm 

Pr st. 0: 15 
Nr T 1953, gänga 13 mm 

Pr st. 0: 18 
Nippe l Nr T 201, av 

bake lit med gäng . fö r 
trådg eno mfö ring, 10 mm. 
i diameter. 

Skärmstäl\ning Nr T 
1950, stä l lbar frå n 15 till 
23 cm. hö jd , förnickl ad 
och med föste pa ssande 
normo I lomphå \ .are. 

Pr is 1 : 60 

Vinkelnippel , svängba r, 
i 180 gr ader och låsbar 
i a llo lägen med kläm · 
skruv . Gä ngad hylsa i 
ena och gäng ad tapp i 
andra änden. H&lt av 
mässing. 

Nr T 1702, oxiderad. 
Pris 1: 25 

N r T 1703, mässing . 
Pris 1: 05 

Ljusimitationshy\sor av 
papp i vaxgul fär g och 
med droppimitation. 

Hylsa, di am. 45 mm., 
för normollamohållore. 

Nr T 1948, höid 70 mm. 
Nr T 1949, höjd 80 mm. 

Pr st. 0: 46, duss . 4: 90 

~ <o~rn~ . ~ av kraftig svart bakelit . 

Pr is för svart 
Pris pr duss. 
Pris för vit 

Pci, pc i 
0: 08 
0: 8..0 
0: 10 
0: 90 

Hylsa, dia m. 25 mm, 
för mignon insatslo mp· 
hå la re. Apparat intag Nr T 1925, Mign ongäng. 2 A. 250 V. 

med mässingsti ft och S-märkt. Stor iek 28X5 2 
Flänsnippe l Nr T 1951, 

av mässing . Gänga 10 
mm. hyl sa av aluminium . mm. 

Pr is 1 : 10 Pr st . 0 :95, duss . 10:50 Pr st . 0: 15, duss 1: 45 

N r T 1946, höjd 80 mm. 
Nr T 1947, höjd HJO mm. 

Pr st . 0: 35, duss. 3: 70 

Strömbrytar e, med kå· 
pa av vit el ler brun 
bake lit. Diam. 60 mm. 
S-mörkto. 250V/6A. 
N r T 2039, enpolig. 

Vit, 
Pris 2 : 40, duss. 25: 90 

Brun, 
Pris 1: 85, duss. 19 : 95 
N r T 2040, kronomk oppl. 

1Vit, Pris 3: 65 

Brun ' Pri s 3 : 05 
N r T 2041, trapp omkopp l. 

vit, Pr is 2 : 80 

brun , Pris 2: 30 

Strö mb rytare, för in
fölln. Plattan av vit eller 
brun bak elit. Dia m. 85 
mm. S-mör kta . 250V/6A. 
Nr T 2042, enpolig. 

Vit , 
Pris 3: 15, duss . 34: -

Brun, 
Pr is 2 : 65, d uss. 28 : 30 
Nr T 2043, kronomkopp I. 

Vit , Pris 4 : 45 
Brun, Pris 3: 80 

Nr T 2044, trappom koppl. 
Vit , Pris 3: 65 
Brun' Pr is 3 : 05 

-Vägguttag Nr T 744 av 
por slin med brun ba kelit
kåpa. 19 mm stiftavstånd. 
S-mörkt. 
Pr is 1: 20, duss . 12: 95 

Vägguttag nr T 2058, 
d ,o vit. 
Pris 1: 70, duss . 18: 35 

~ .>(S,: (0 
~\ l\{Ll. ----, 

Kontaktskydd nr T 2165 
Det abso ,uta skyddet för 
barn mot vägguttag . Ar 
enkelt att montera och 
ti llsluter automatiskt hå· 
len. 

• A,~,,O .... f!/ 
Sla ddstrombry tc:>re Nr T inbyggnad. S-mörkt . 

1697, av bakelit med Nr T 2153 för ca 3 mm 
vippbryto_re för 4 Amp . god s. Pris O: 80 
250 V. Langd 68 mm. S· N T 2154 f .. 6 

El. pr opp Nr T 1061. 
D. Z. gångo I. for upp 
till 250 vo lt. S-mörkt 
Amp. Pr st. Amp . Pr st. mörkt r er ca mm 

Pris f : 95, duss . 21 : - gods. Pris 0 : 85 

• Slad dströmbrytare N r 
T 2123 av brun bakelit i 
storlek 55X2 4 mm. S· 
mörkt. Pri s 1 : 45 

Kuhlod osa Nr T 2090, 
av porslin med kåpa av 
benfärg at plas t i nytt , 
trevligt utföra nde. 4 kopp
lingsskruvor. Storlek 55x 
55 mm. S-mörkt. 
Pr is l:20 , duss . 12 : 85 
REGLERSTRO MSTÄLLARE 

av go dkä nt svenskt 
fabri kat . 

• Reg lerstr ömställa re N r 
T 1997, 2-po lig seri e-pc · 
rollellkopplore. 10 A 250 
V. Pors.inssockel och ba
kelitkåpa, diom. 64 mm. 

Pr is 6 : 90 
Reg ler strömställa re Nr 

T 1998, lika föreg. men 
för max. 6 amp. Diam . 
56 mm. Pris 5: 75 

Reg lerströmstä l\a re Nr 
T 1999 för inbyggn ad . 
2-polig serie- porallel i· 
kopplare, med kont akt
för sig no lgliml o mpo. 15 A 
250 V. Pr is 7: 85 

-:al ., 

.. 

& ~ 
Dragst römbryt are för 

inbyggnad. Stor\. 27X 15 
Nr T 2156 för hori son

tal monte ri ng Pris 1: 10 
Nr T 2155 för ver tika l 

montering. Pris 1 : -

4 0: 20 6 0: 21 
10 0: 22 15 0: 23 
El. propp Nr T 1062 . 

D. Z. gänga 11. För upp 
til l 500 volt. S-mörkt. 
Amp. Pr st. Amp . Pr st. 

4 0: 23 6 0, 25 
10 0: 27 15 0: 30 
20 0: 32 25 0: 35 
Pro pphuvud Nr T 1065. 

D. Z. gänga I. 
Pris 0 : 45 

Propphuvu d Nr T 1066. 
D. Z. gänga Il . 

Pris 0: 55 

N edan ståe nde elmat eri al 
är icke S-märkt och får därför endast anvä ndas 
i svogströmsonläg gningor. 

I 
Lamph ål lare Nr T 1637, 

för lampor med normal 
gäng . Ti ,\ver k. av bake
lit. Med bake litg äng. 
Pr st. 0: 60, duss . 6: 60 

Strömbrytare . av brun 
boke ,it med vi ppbrytore . 
Diom. 50 mm. 6 Amp . 

Nr T 1705, enpo .ig . 
Pris 0: 75 , duss . 7 : 50 

Nr T 1725, trop pomkas
tare. 

Pr is 1: 35 
Lamphå lla rc propp Nr 

T 228 dubbe ,, av brun 
bakelit . Proppen passar 
att inskruvos i en vanli g 
lamphålla re. Passande 
för stickpropp med 19 
mm. stifts ovstånd. Märkt 
50 volt. Tryckströ mbrytare ·,Nr T 
Pris 1: 20, duss. 11: 95 1726 för enhå ,smontage . 

Storl . 12x22 mm , hoid 
med tryckknapp 25 mm. 
2 Amp. 

Pris 0: 35 

Avgre ningsk ontak t Nr T ~ 
51, av svart bakelit, 19 
mm stift o. hy lsovstånd, 
med 3 anslutni ngar. Med 
ti\ hjälp av denna kon
takt kan som1idigt in
kopplas tre olika slad dar 
till samma väggk onta kt. 
Märk t 50 vo lt . 
Pr st. 0: 50, duss. 5 : 20 

-
Tryckströmbrytare Nr T 

1850, för infäll ning, av 
ny typ, med ljudlös 
gång. Elegant utfä rd i 
svart bakelit med vit 
fro ntp lotta i storlek 72 
mm. diam . 6 A . 

Pris 1 : 45 

Vippslrömställare Nr T Vägguttag N r T 13 av Hängströmbrytare N r T 
2000, i boke ;itkåpo, storl . pors lin med brun bo ke- 2122, av brun boke iit m. 
100X 75X 45 mm. Typ , av litkåpo, 19 mm stift av- innerdelo r av mässing . 
-på, 3-pali g . 25 A 380 V. stånd. Läng d 65 mm. 

Pris 1 : 50 Pris 11 : - Pris 1: - , d uss. 9 : 60 Pris O: 85 
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GLÖDLAMPOR Fabrikat Philips eller Osram 

A B 
A . Glödlampo r i nor

mal utförand e i dropp· 
fo rm förse dda med nor-
mal sockel pa ssande 
vanl. el ekt riska be lys-
nings la mphå l la re . 

Nr Volt Watt Pris 
T 1322. 
T 1323. 
T 1041. 
T 1042. 
T 1043. 

6 5 1: 25 
6 10 1: 25 
6 15 1: 25 
6 25 1: 25 
6 40 1: 50 

T 1325. 12 
T 1Q44. 12 
T 1045. 12 
T 1046. 12 

T 1326. 24 
T 1327. 24 
T 1328. 24 
T 1329. 24 
T 1330. 24 

T 1332. 32 
T 1047. 32 
T 1048. 32 
T 1049. 32 

T 1430. 65 
T 1432. 65 
T 185-4. 65 
T 1433. 65 
T 1870. 110 
T 1051. 110 
T 1052. 110 
T 1855. 110 
T 1235. 110 

T 1053. 130 
T 1054. 130 
T 1055. 130 
T 1856. 130 
T 1871. 130 
T 1872. 130 
T 1873. 130 

T. 1056. 220 
T. 1057. 220 
T 1058. 220 
T 1857. 220 
T 1241. 220 
T 1242. 220 
T 1874. 220 
T 1580. 240 
T 1581. 240 
T 1582. 240 
T 1858. 240 
T 1583. 240 
T 1584. 240 
T 1875. 240 

10 1: 25 
15 1: 25 
25 1: 25 
40 1: 50 

5 1: 25 
10 1: 25 
15 1: 25 
25 1: 25 
40 1: 50 

10 1: 25 
15 1: 25 
25 1: 25 
40 1: 50 

15 0 : 90 
40 1:-
60 1: 25 
75 1: 50 
15 0 : 90 
25 0: 90 
40 1: -
60 1: 25 
75 1: 50 

15 0: 90 
25 0: 90 
40 1: -
60 1: 25 
75 1: 50 

100 1: 80 
200 4: -

15 0: 90 
25 0: 90 
40 1: -
60 1: 25 
75 1: 50 

100 1: 80 
200 4:-

15 0: 90 
25 0 : 90 
40 1: -
60 1: 25 
75 1: 50 

100 1: 80 
200 4: -

· C. Småklotlompor med 
mig non socke l. Längd 70 
mm., di a m. 40 mm. Klart 
g las. 110, 130 ell er 220 
V. 

Nr U 357, 15 W . 
Pri s 1: 30 

Nr U 1086, 25 W 
Pri s 1 : 30 

C D F 
B. Småk lo tl ompo r med 

norma l socke l. Läng d 68 
mm., di a m. 40 mm. Kla rt 
g la s. 110, 130 e l ler 220 
vo lt. 

Nr U 1080, 15 W . 
Pr is 1: 30 

Nr U 1081, 25 W. 
Pr is 1: 30 

Nr U 1082, 40 W . 
Pr is 1: 50 

Färgade småk lotlom -
por , mignansocke l och 
fä rgad g lo b . Röda, grö
na, bl å e ,le r gul a . 

Nr U 1084, fö r 130 V. 
Nr U 1085, fö r 220 V. 

' Pr is 1 : 60 
D. Päronlampor Nr U 

1154, m. mign ongöng . 15 
W . Sto r lek 26x 57 mm. 
Finnes fö r 110, 130 oc h 
220 V. Pris 1: 40 

E. Kronljuslompor Nr 
T 1861, kla ra , mignansac 
ke l. 25 W . 110, 130 och 
220 V. Pr is 1: 60 

F. Kronljuslompor Nr 
T 1862, b ,öndsk yddade , 
mignonsockel. Längd 10 
cm. 25 W . 110, 130 och 
Z<0 V. Pris 1: 60 

Glimlompo Nr T 1423, 
med mignonsockel. För 
li k- o . växe lst rö m. Ström
för brukn . 0,25 milli a mp. 
Storlek 13X 30 mm. För 
110-1 30 e ll er 20G- 260 V. 

Pris 3: 15 
Glimlompo Nr T 1425, 

med mignan socke l. För 
li k- o . väx e ,ström . Strö m
fö rbruk ning 1 mi lli amp. 
Stor lek 16X 52 mm. För 
110- 130 el,er 20G- 230 V. 

Pris 3: 30 

Vägglampa Nr U 1061, 
Nr U 1087, 40 W . i mycket e legant o . prok-

Pris 1: 50 t iskt utfö rande . Hö ljet ö r 

70 

i l 
G H 

~ 
I 

SYMASKINSLAMPA. 
G. Symoskinslompo Nr 

U 316, m. mignonso ckel. 
25 W. Stor l. 25x 85 mm. 

Pris 1: 70 
H. Symoskinslompo Nr 

U 896, m. l iten swanso c
ke l. 25 W Storl. 25X 85 
mm. 

Pri s 1: 70 
I . Rörlompor med mig -

nonsocke l, 25 W . 110, 
130 och 220 V. 

N r Längd 
U 1088. 85 mm. 
U 1089. 115 
U 1090. 140 > 

Pris 
1: 60 
1: 60 
1: 60 

~ 
Koltrådslompor, med 

nor ma l socke l. Passar i 
spec ie l la fa i l såso m mot 
stö nds- el ler värme lam
par. Lämpl iga som vär 
mee lement i källa re un
de r t ider med frostr isk. 
Finnas fö r 110, 130 o . 220 
Vo lt . 

10 no rmai-

Väggbelysning Nr U 
1195, i rö rf or m med cham· 
pagnefä rgat g ,as o . fö r
nic klade meta lld e la r. M. 
str ö mbryta re och mignan
lamphå llare . Län!;ld 21 
cm. P• is 11: 25 

Vägg armatur N , U 1196 
l i ka fö regå ende men uta n 
strö mbryt ar e . Pr is 9: 75 

GLODLAMPOR 
MED DVÄRGGÄNG . 

För fic kl ampo r . 
Nr Vo lt Amp. 

T 2070. 2,5 0,20 
T 2071. 3,5 0,, 0 
Pr st . 0: 30, d uss . 2: 75 

För stavlampo r . 
N r Vo lt Am p. Pris 

T 2072. 2,5 0,30 0 : 40 
T 2073. 3,5 0,30 0 : 40 
För Philips dynam ola mpo 
T 2074. 2,5 0, 10 0: 40 

För cykelbakl ykt or. 
T 2075. 6 0,05 0 : 45 
T 2076. 8 0,05 0: 65 

För cykelstrå lkastar e . 
Nr Vo lt A mp. W att Pris 

T 2077. 4 0,30 1,2 0 : 45 
T 2078, 6 0,30 1,8 0: -45 
T2079. 6 0,3!> :l,1 0: -45 
T 2089. 6 0,45 2,7 0: 45 
T 2081. 6 0,50 3 0: 45 
T 2082. 8 0,50 4 0 : 55 
T 2083. 10 0,45 4,5 0 : 65 NrT1941, 

l jus, 45 W . 
Nr T 1942, 

lj us, 90 W. 
Nr T 1943, 

l jus, 175 W . 

25 normal-

50 norma I- ~ 

Pris 3: 50 

Pr is 2: 50 -
Pr is 2:50 I 

@ Lamphållare, med fo t 
av bake lit . För i llumi na
tionsla mpor m. m. 

••• . N r T 67, dvärggä ng . 
Svart . 

Glimlompa No T 918, Pr st . 0: 55, duss . 5: 95 
normal stor l., m. spir a l
ka tod er. A nvän des för 
nattb e lysning i sovrum o . 
ko rridorer . Strö mförbr uk
ningen är så gott som 
inge n. Anvä ndes även fö r 
d iv. p rov ningar i radi o
ver kstä de r m. m. Finnes 
fö r 110, 130 och 220 V. 
N or ma lsocke l. 

Pr is 3: 30 
fr ostlackera t i cremefär g 
o . den mattp o lera de skär
men är vridbar så a tt 
skenets styrka oc h rikt 
ni ng kan regl eras. In
byg gd trycksl römbryta re . 
An vändes som säng la m
pa, spege l- oc h toa lett · 
bordsb e lysning m. m. 
Storl ek 19X 7X 7 cm. 

Pris 14: 85 
CLAS OHLSON & 

Nr T 2093, d ,o vi t . 
Pr st. 0: 58, d uss . 6: 40 

Nr T 1803, mignongä ng . 
Svar t . 
Pr st . 0: 60, d uss . 6: 50 

Nr T 2092, d ,o v it . 
Pr st . 0: 65, du ss. 7: -

Hylsa Nr T 2102. Passar 
lampor med dvä rggän g. 
Av mässing . 

Pr is pr st . 0: 06 
Pr is pr du ss. 0: 60 

Hylsa Nr T 2103. I l i k
het med T 2102 men med 
mignong äng. 

Pri s pr st. 0: 18 
Pris pr d uss. 1: 75 

C: o A.- B., INSJON 

Vägguttag Nr T 2108 fö r 
svogströ m, ti Il ver ka t av 
bake lit. 13 mm. st ifl av
stå nd . 

Pr is, bru n 0: 40 
vi t 0: 45 

Stickpropp Nr T 2107 för 
ov anståe nde väg g uttag . 

Pr is : br un 0: 35 
vi t 0: 40 

Tryckknapp av bakelit, 
40 mm. di am. 
Nr T 1802,br un Pris 0: 75 
Nr T 2106, vit Pris 0 : 85 

Päronkontakt nr T 1402 
av bake lit m. v it knapp . 
60X 40 mm. 

Pr is 1: 45 _____ __ ,..,., . 

~ ,r;.·. ·· ·;riF,UifiF ifrr, 

Ledningshållore Nr T 
2121 av g lask lar p iast fö r 
uppf östande av läsa sla d
da r t i ll lampor , rad ioap 
parat er m. m. Storlek 
19X 13 mm. 
Pris 0: 12, 

Dynamoficklampa Nr T 
1527. Phi lips Dynamo
la mpa-fi ck la mpan utan 
batt eri Dyna mon d rive s 
med hande n på ett enke it 
sött o . a lstrar därvid en 
ström på 2,5 V 0, 1 A mp. 
Förde len m. den na dyna
mol a mpa är alt man icke 
läng re ä r beroe nde av 
liv slängde n hos någ ra 
ba tteri e r uta n a ll t id har 
en fi ck la mpa färdig fö r 
anv ändnin g . Den är av 
ro stfr i konstrukt ion , ha r 
auto matisk smörj nin g 
okr ossbar l ins oc h ä ; 
pr ak t iskt ta get ou ts itlig . 

Pr is 14: -

Ringklocka nr T 10 på 
bott enpl atta av lacke rad 
p lå t i benvit fä rg och 
med pl ats fö r fick ,a mps
batteri i klock a n. Längd 
16 cm. Pr is 4: 75 

Ringklockor och sumror . 
I rund mode l l med 

blan kförnicklad stå lkla ng 
70 mm di ameter . 

TERMOKONTAKTER 

[! 
Nr T 4 ring kiacka fö r Termokontokter, för -

växe lströ m 3-5 V. sedd a med kvicksi lver -
Pris 2: 90 strö mbrytare och bim e

Nr T 5 rin gk locka för tallf iöd er . 
l ikst röm 3-5 V. Kontak terna kunna an-

Pr is 3: 25 vän das exe mpelvis för 
Nr T 6 summer för a uto mat, br anda lar m, fö r 

växe lströ m 3-5 v. sign a ler ing v id fö r låg 

P 2 90 temp. i gara ge, väx thus 
ri s : , kyck lingm öd rar> , käl'. 

Nr T 7 summer för l ik- lar e o . dy l. e lle r fö r 
ström 3-5 V. / automatisk te mperat ur-

Pri s 3: 25 reg ler ing v id e lektrisk 
uppvär mning . Ett kopp 
iingschema för några an
vä ndn ingsområde n med-

. , föl jer . 

Ringklocka nr T 8 fö r Termokontokt Nr T 1683 
infä l lnin g i vägg . In- instä l lbar fö r vi ss l em-
byg gd i 80 mm dosa med pero tur me lla n 0- och 
ut ia pp fö r 11 mm B-rör Summer Nr T 2120 för p "us 9o• C., dä r til lsla g 
och för sedd med pe rf o- 3- 5 V. l i k- och väx e l- sker v id fa l lande temp. 
rer ad tö ckplatta av v it- str öm . Liten model l. / me- oc h b rytni nA dö den 
lackerad p låt . För 3-5 tall hö l ie storl ek 50x l 5 övers tig its. Bry tförm åga 
V. växels tröm . mm. 6 A . v id max. 250 V. 

Pr is 4: 95 Pri s l: 35 Känsligh et pl us/minus 3• ___________________ Ce lsius. Pris 23:,-

STROMBRYT ARE och OMKOPPLARE 

Strömbrytare Nr T 2010, 
enpo lig . 250 V., 2 A ., S
märk t . 

Pr is 1: 10 

Omkastare Nr T 2011, 
enpolig 250 V., 2 A. , S
mö rkt. 

Pris 1: 25 

Strömbrytare Nr T 2012, 
tvåpo lig. 250 V., 2 A. , 
S-märk t . 

Pr is 1: 25 

Omkastare Nr T 1730, 
2-polig , 2-vö gs. Enhål s
fastsätt nin g . Pr is 2: 95 

~ 
Kvicksilverströmbrytare, 

för upp till 250 V. 
Nr T 1599. 6 A mp. 

Pri s 4: 75 
Nr T 1600. 10 Am p. 

Pr is 5: 60 
Nr T 1601. 20 Amp . 

Pri s 13: -

Cl 

Termokontakt Nr T 169l 
lik a för egåen de men m•,d 
bry lfö rmåga 4 A. vi d 
max. 250 V. Känsliphe t 
p lus/m inus 2° C. 

Pris 23, -
Termokontakt Nr T 1597 

är in justerad fö r t i ll slag
ning vid p lus 60° C., för 
b_ra ndalarm m. m. bryt 
lormåga 4 A . v;d max . 
250 V. Pri s 13: 75 

BIMETALL 
· Bimetall, i kri ll va lsade 

bond . Spec. m,,tstånd c, a 
0,80. Temp .-or ,1råde max . 
250° C. Bim eta ll en är 
sammansa tt av två o lika 
meta l le r med stor ski ll
n?d i .. lör ,gdutvid gn ing 
v, ,kel gor, a tt den med 
stor känsli ·.ihet böj es vid 

tempera• urfö rön drin gar . 
An vä nde·; b l. a . ti l l ter-
mokontakter , v isar ete r-
mometra r, labora to rie-
bruk m. m. 
Nr Dim . mm Pr dm . 

N 329. 2X 0, 10 0: 15 
N 343. 13X 0, 13 0: 30 
N 330. 3X 0,15 0: 20 
N 331. 4X 0,20 0, 25 
N 332. 5x 0,30 0: 30 
N 333. 5X 0,50 0: 45 
N 334. Bx0, 50 0: 55 
N 335. lOx 0,40 0: 60 
N 336. l 0X 0,70 0: 75 
N 337. l0 X 0,80 0: 80 
N 338. l 0X l ,0 0 : 85 
N339 . 16X 1,0 1:25 
N 340. 25x 1,5 2 : 70 Glödlampa Nr T 2074, 

för avanst. lampa . 2,5 
V, 0,1-0 Am p. 

Pr is 0: 40 

Strömbryta re Nr T 2013, 
enpol ig . 250 V., 6 A . S
märkt. 

Omkopplare Nr f 1815, 
av svart ba ke lit . Två
väg skoppl a re med nol l
läg e i mitte n. Kan mon
ter as på pa nel e ll. med 
medfö lj ande byge l , på 
cyke :styre ell . dyl. Diam . 
37 mm. Pr is 2: 85 

N 341. 20x2 ,0 2: 85 
Vid köp av minst 1 mtr 

av samma sort läm nas 
30 % rabatt på dm-pr iset. 

Pr is 1: 90 
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.:::::-
lsolotor Nr U 711, av 

pors lin. Tr6den behöver 
ej nojas fast vid isola
torn utan endast läggas 
in i den för tr6den av
sedd a urtag ningen. Iso
lator n fastsättes vid sta
ken med rund nin gen upp' 
öt enli9t illustr. 

t'ri s p r st . 0: 22 
Pr is p r d us s. 2: 30 

Träskruv Nr U 854, av 
järn, pa ssande för isola 
tor Nr U 711. 

Pr d uss. 0: 30 
Pris pr gross 2: 85 

Isolator Nr U 648, av 
vitt porslin . Stor\. 30X30 
mm. Pris st. 0: 12 

Pris pr duss. 1: 10 
Träskruv Nr U 855, av 

järn , pa ssande för isoio
tor Nr U 648. 

Pr duss. 0: 35 
Pri s pr gross. 3: 35 

Porslinsrullar Nr T 1140, 
av vitt po rslin. Storlek 
16x 22 mm. 
Pr st. 0: 08, duss. 0: 80 

PLASTISOLATORER 
Elstängselisolato rer av 

okross bart konstharts, 
m6nga g6nge r starkare 
och lättare än pors,in. 

Isolator Nr U 1265, stor 
lek 20x20 mm. 

Pris pr st. 0: 15 
Pris pr d uss. 1 : 60 

lsolotor Nr' U 1266, noi· 
ningsfri i likhet med L 
711. Stor\. 25x30 mm. 

Pris p r st. 0: 30 
Pris p r duss. 3: 25 

Isolator N r U 1302, fö r 
elstä ngsel. Tillver kad ov 
ce llu losaoceta t av spe
cie ll h6rd het och töl 
vöidsam behandling uta n 
ott skadas. Behöver icke 
skuvas utan fäst es med 
spik. Storlek 26x 19x 10 
mm. Pr st. 0 : 20 

Pr duss . 2 : -
STÄNGSELTRAD. 

Järntröd Nr U 730, gal· 
vaniserad. G rovlek 1,65 
mm. Lämpl ig t r6d för 
elektr. kreotursstängsel. 
Säljes i ringar om 500 m. 

Pris pr ring 16: 50 
72 

Byggsats Nr U 708. Alla erforder ,iga delar till 
en elst äng selapporot en\. ritning RD 76, utom löda 
och batt er ier . Delarna äro fä rdiga för ihopmon
tering. Pris pr sats 31: -

Ritning N r RD 76, till elstängsel för batteridrif t . 
Apparaten kan användas till över 3000 m. lång 
stä ngseltr6d. Pris pr ritning m. arbetsbeskrivning. 

I ndukto r N r U 701, spe
cialtransformator, passan
de till apparater en\. rit 
ning Nr RD 76. 

Pris 19:85 

Kontoktf jäd er Nr U 828, 
av ,ackero t st6 I med si I
verkontokt. Försedd m. 3 
justeringsskruv or och 
stoppmuttrar . Fjädern 
passar ti Il vör induktor 
Nr U 701. Med den na fjä
der i kombin atio n med 
brytare Nr U 829, blir 
gnista n mycket kraftig o. 
g6ngen lätt a tt justera. 

Pris 2:-

PLATTA och ROR 

Monte ri ngsplatta Nr U 
700, av isa .it, stor\. 135X 
175 mm. Tjocklek 4 mm. 

Pris 1: 70 
Bakeli trör Nr U 705, i 

grovlek 10 mm, lä ngd 
20 cm. 

Kr. 0: 85 

Apparallöda, av ga lv . 
och lackerad p i6t, pas
sar apparat enligt ritning 
RD 76. 
, Nr U 710, med plats för 
största typ en batterier 
lring ledningselem entl. 

Storl ek 18X 14X27 cm. 
Pris 10: 25 

Nr U 1117, med plats 
för de vanligaste smöba t
teriern a. Stor\. 18x 14x 16 

Pr is 9: 45 

Brytar~apparat Nr U 
829, för el. stängselappa
rater. Med silverkontokt. 
Stor\. 85x 55 mm. 

Pris 4: 95 

RESERVDELAR TI Ll 
BRYT AREAPPARAT 

Pris 0: 50 Nr U 829 för elstängsel. ---------
ELSTÄNGSEL

BATTERIER. 

Nedonst6end e batterier 
passar till nöston ali a i 
marknaden förekomman 
de elstöngs e lopparater . 

-"'C_ 

-...c~~ 

, "'Wlht.. I 
~ ~. i • 

I (' ~ ":~ ' ; 

Nr U 720, storlek 170 X 
35x 70 mm. 7,5 volt. 

Pris 5: 30 
Nr U 880, storl ek 70 X 

70X 80 mm. 6 volt. 
Pris 4: 45 

Lagerskål Nr U 856, av 
mässing. pr st. 0: 15 

Axel Nr U 857. Längd 
20 mm med kona och 
spets. pr st. 0: 45 

Lagerskruv Nr U 858, av 
mössing m. mutter. Löngd 
17 mm. pr st. 0: 25 

Kontaktstift Nr U 859, 
av mässing med mutter o . 
silverko ntakt. Längd 16 
mm. pr st. 0: 50 

Fjäder Nr U 860, av 
mässing , m. centrumfäste 
och löd öglo. 

Pris pr st. 0: 95 

Elstängselapporot Nr 
Re 1026 av Siemens väl
könda fabrik at, fö r ba t
teridrift, S-märkt. Myc 
ket stabil och välgjor d 
med krafti g gjut järns I6-
da. Försedd med gli m, 
iampo som visar nä r ap
paraten ör i fun ktion. 
Vikt 5,7 kg utan batte
rier. Passande batt erie r , 
U 720 eller T 1531 (4 st.). 
Jordspett och fjädrande 
grindhandtag medföl/'e r. 
Ett restpart i utfär sö jes 
t i 11 mycket nedsatt pri s. 

Kr. 68:-

~ 
Grindhandtag Nr U 647, 

med kodmiera d stölfjä der 
oc h rött träh andtag . Hela 
längden 28 cm. 

Pris 0: 75 

Transformator, Nr U 
877, att använ das i sam
band med ned onstöe nde 
ele ment o. konde nsoto, 
fö r mätanslu tnin g til l 
väx e lström snät av el-
stängsel. Primär omkop p
lingsbar för 110, 130 och 
220 V. Pri s 12:95 

Sele nelement Nr U 876, 
fö r likriktning av väx el
strömmen frön tran s
formator Nr U 877. Ger 
c ,a 7 volt och max. 150 
milliomp. likströ m. Lik
strömmen anslutes !i l\ el
stängselopp aroten i stäl
let för batteri. Kopp
lin gsonvisning medfölj er. 

Pris 8: 40 
Kondensator Nr T 2164. 

Elektrolytko nd. 12 V 1000 
uF. Stor\ . 50x100 mm. 

Pri s 7: 65 
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ACKUMULATORER 
Samtliga typer levereras oladdad e och utan syra . 

•••• T 730. T 731. T 732. T 733. 
Rodioockumulatarer av det välkända fabrikatet 

>Sooj>. Ackumulatorernas kapacitet blir större ju 
mindre urloddningsströmstyrkon är och ökar om 
urladdningen gö res med pauser. 

Ur ,addningstid 
Spänning i tim. vid ur-

Nr 
T 730. 
T 731. 
T 732. 
T 733. 

volt . laddn. m. 0,5 A. 
Vikt 
kg . 
2,1 
3,1 
4,0 
6,0 

Pris 
kr. 

17: 35 
24: 50 
32: 70 
43:-

2 50 
2 100 
4 50 
4 100 

T 738. T 739. T 735. T 734. T 736. 
Ackumulatorplattor, i 

stor \. 105x 105 mm. pas
sande vöro acku mu:ato
re r. 
Fabrika t ,SAAJ, . 

Nr T 738. Plusplatta . 
Pris 3: 15 

Nr T 739. M in usplatta . 
Pris 2: 60 

Plusplotta Nr T 735, 
med polska . Passar T 730. 

Pri s 4 : 35 

Laddningslikriktore Nr 
T 1967 ov Philips fabri 
ka t för laddning ov 2, 6 
eller 12 volts ackumula
torer med strömstyrkor 
frön 0,25 ti Il 3 A vid 
la ddning en.Omkop plings 
ba r för alla förekomman
de nätspänningar mel lon 
110 och 250 V. växel
ström 50 pe r ioder . Kom
plett monterad med s:add 
och stickpropp. 

Pr is 132: -
Likriktarrör Nr T 2024, 

Philips typ 1119, reserv 
rör till ovanst. likriktore. 

Pri s 17:-

Pluspolsots Nr T 734, 
best6r av 2 st. p :usplot
tor med polskor. Passar 
ackum u latar T 731. 

Pri s pr sats 7: 70 
Minussats Nr T 737, be 

stör ov 2 st. ihoplöddo 
minusplattor m. polskor . 
Passar ackumula to r T 730. 

Pris pr sats 6: 50 
Minussats Nr T 736, be

stör ov 3 st. minusplattor 
med polskor. Passar till 
ackumulator Nr T 731. 

Pri s pr sa ts 9: 25 

REGENERERINGSSALT. 

Regenereringssalt Nr T 
2026, för regenereri ng 
av gam la bl yackum ulato 
rer, som ej längre ta r 
laddn ing . P6 ett enke lt 
oc h tillförlitligt sätt 6ter
f6 r ackumulatorerna sin 
kapacite t . Satsen räc ker 
till 2 liter vät ska. I ka r
tong med utförlig, i llu 
strerad handl ed ning . 

Pris pr sats 4: -

Loddningsklämmor , av 
golv. järn. Extra kraf 
tiga. 

Pris 
Nr Amp . pr st . 

T 1575. 10 0: 40 
T 1576. 25 0: 45 
T 1577. 50 0: 50 
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TORRELEMENT 

fflfflr -nuil 
ficklampsbatteri Nr T 

400. ,TELLUS,, är ett 
batteri av extra pri mo 
fab rik at med löng bränn
tid. 4,5 volts spänning o. 
c,o 6 Amp . strömstyrka 
vid kortsl utning . Norma l
stor lek. 

Pr is pr st. 0: 75 

Lådbatte rier, passande 
ti ll hand- och cykellyktor 
m. m. 4,5 volts spänning. 

Nr T 223. Stor lek 35x 
103X80 ")m. Pris 2: -

Nr T 75. Storlek 68x 100 
X77 mm. Pris 3: 80 

• !....._ 11ft -- .,. 

- ~ ' 

I 
I 

Torrbatteri Nr T 151. 
Storlek 43x1 25x 150 mm. 
Vikt 1225 gram. 4,5 vo it. 

Pris 6: 60 
MOTORCYKEL 

BATTERIER. 
,Oladdade . 

Motorcykelbatteri Nr Y 
90, , Or ig ina l Lucas>, är 
av förnämsta konstruk 
tion, som matstör vi bra
tioner och lämnar max. 
effekt. Cellp.ropparna 
medgiva ut .opp fö r ga
sen utan syraläckage och 
hindra smuts och fukt 
all intr änga i ce ll erna. 
Kapacitet 13,5 Amp . vid -
20 tim. url addning. 6 volt. 
Storl. 123X9 1 X 162 mm. 

Pri s 39: -
Motorcykelbatteri Nr Y 

91, med fab r ., konstruk
tion och data lika före
göende, men dessutom 
försett med patenterad 
gummiupphängning för 
neutralisering av vibra 
tio ner. Hö jer avsevärt 
batteriets liv slängd. 
Stor\. 172X91X 162 mm. 

Pris 42:-

I 
Stavbatle rier, runda, för 

stovlampor m. m. 
Nr T 421. Storl. 20X73 

mm. 3 Vo lt . Pris 0: 60 
N . T 594. Storl. 33X60 

mm. 1,5 Volt . Pr is 0: 65 

Torrbatteri Nr T 1531, 
>Carbodio> har en be 
gynnelsespänning av 1,45 
V. och en kapa citet av 
50 A.-ti mmar vid konti
nuerlig urladdnin g genom 
20 ohm . Dess konstanta 
driftspänning gör det till 
en god strö mkälla fö r 
radio, ringledni ngar, lo
kaltelefoner m.m. Batte 
riets storlek 65x 150 mm. 

Pris 4: 45 
Torrbatteri Nr T 740, 

4-ka ntig t. 1,5 volt, stor\. 
76X76X 185 mm. Vikt 1350 
gra m. Pris 7: 10 

Torrbatteri Nr T 1315, 
fyrkantigt, 1,5 V., storl. 
55x55x90 mm. Vikt 340 
gram. Pris 4: 60 

Anodbatleri Nr T 800, 
med norma I kapacitet . 
Volt - Pris 
spön . Storl. i mm. pr st. 

60 105X 165x 80 11: 50 
90 135X2 15X 80 17: 25 

120 175X220X 80 23: -
150 150X 315X 80 28: 50 
Anodbatteri, för rese-

mottogare . 
Nr T 1317. 60 Volt . 

Storl. 84x 130X 67 mm. 
Pris 10: 85 

Nr T 1318, 90 Volt . 
Stor l. 103X 165X67 mm. 

Pris 17: 25 
Nr T 1319, 90 Volt . 

Storl. 86x 198X67 mm. 
Pris 17: 25 

Anodbotteri Nr T 1320, 
kombinerat ano d- och 
glödsträmbatteri passan
de till Philco, Detrola 
ni.I l. reserad ioapparater . 
1,5 o. 63 vol t . Stor\. 235 
X 125X52 mm. 21: 50 
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Transformatorer Likrikta re-element 
Se lenel eme nt, av först· 

klossigt svenskt fa bri kat . 
Elemen te n för 2x 9 V. 
vöxelsp . öro kopplode i 
Hos push -pull 12 p :atto rl, 
övrige i 1-fos b ryggo (4-

SPAR
TRANSFORMATORER 
för 110, 127 och 220 
vo it. 50 per . Användes dö 
en elektr . opporot för 
växe lström sko ll onsl utos 
t i ll nät med onnon växel · 
sp änning ön den oppe · 
roten är avsedd för. 
T. ex . om mon ho r en 
d ammsugare, rodiooppo · 
ro t o ch strykjärn för 110 
v. o ch nötet är pö 127 
elle r 220 vo lt sö tillkopp· 
los en sport,ansformotor 
i lä mpl ig sto rlek . Rödgör 
me d e n e le ktriker . 

N r W ott Kg 
T 858 15 0,5 
T 859 30 0,7 
T 2138 60 0,9 
T 862 lClO 1,7 
T 2139 300 3.6 
T 2UO 500 5,2 

Pris 
9 : 95 

15: 30 
18: 60 
19: 85 
28: 90 
39: 60 

Spartransfo rmatorer, m. 
utto g fö r 127 och 220 volt . 

T 1859, 55 VA. Kapslad. 
Pris 16: 90 

Transfo rmato r Nr T 157, 
ex . pr ima svenskt fab ri
kat . Vikt 900 gr . Primör 
för 110, 130 och 220 V. 
Se kundä rspänning 8 V., 
3 Amp . Pris 11: 50 

Ringledn ing stransforma
tor, av Aseos förstk las
sig a fa br ikat . Sekundär· 
sp ä nnin g 3, 5 och 8 vo lt. 
Max. belostn . 0,5 Amp . 
S-mörkt . Storlek 100X74 
X50 mm., vikt 0,45 kg . 
He lt pl ötkopslod. För 50 
per . växelst röm . Tom· 
gö ngsförbrukning endast 
0,5 watt. 

Nr T 1565, primör för 
110--130 vo lt. 

Pris 10: 70 
Nr T 1566, primär för 

200- 240 volt. 
Pris 10: 75 
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Transformator använd· 
bor till en möngfo id olika 
öndomöl sösom drift fr6n 
belysningsnötet av 6 el le r 
12 volts gengosf läktmoto · 
rer, bely sning vid sög· 
verk, fabriker o . verk · 
stöder , el.er annars dö r 
kraftig skakning gör ott 
vanliga lampor icke höl · 
le r, t. ex. i handlampor. 
En glödlampa för 6, 12 
eller 24 vo it ger lika 
stort ljusutb yte som mot· 
svarande nötspönnings 
lompo me n hor, pö 
grund av sin grove glöd · 
tröd, en möngfalt större 
livslängd . Tronsfarmo · 
torn betalar sig därför 
pö kort tid geno m mins
kade kostnader för lom· 
por . Ans lutning kon ske 
ti Il 50-per. enfas vöxe l
strömsnöt, 110, 130 och 
220 vo lts spännin g. Vikt 
c ,o 3 kg. Med kopplings
p lint. Effekt 130 watt . 

Nr T 1619, med uttog 
för 6- 12 volts sekundär
spänning . Pris 39: 65 

Nr T 2027, uttog för 6, 
12, 18, 24 V. 

Pris 39: 70 
Nr T 2028, utto g för 12, 

24, 36, 48 V.Pris 39: 80 

Tran sformator N r T 
1571, prima svenskt fobri· 
kol . För 50 per . vä xel· 
ström . Primär 110, 130 och 
220 volt. Sekun d örspön· 
ning me d sex uttog för 
spänning a rna 4, 8, 12, 16, 
20 och 24 volt . 1 Amp . 
Vikt 1200 g r. 

Pris 18: 90 

8 pl ottor). Eleme nten T 1846-184 7 öro fö rse dda med 
kyl flänsar i stor!. 12X 12 cm_. _Koppl,ngsschemo 
medföl jer elementen med onv, sning o r om _ans .ut· 
ning e n till nedon stöende transformatore r. For ele· 
me nten g ä lla fö ljande elektriska dato . 

Nr Mox. vö xe lsp . Max . liksp . Max. likstr . Pris 
T 1842. 2X 9 V. c,o 7 V. 0,6 A. 6: 20 
T 1843. 18 V. 14 V. 0,6 A. 11: AO 
T 1844. 2X9 V. 7 V. 1,2 A. 9 : 35 
T 1845. 18 V. 14 V. 1,2 A. 19: 55 
T 1846. 2X9 V. > 6,5 V. 3,0 A. 12: 80 
T 1847. 18 V. 13 V. 3,0 A. 23: 90 
T 1848. 36 '/ . 28 V. 0,6 A. 21: 75 
T 1849. 36 V. > 27 V. 2,4 A. 45: 65 

Me d max . likströ m a vses ström vid motstönds· 
belo stning, vid bo tt.e ribelostning är tillötno ström · 
styrkan 20 % lägre. 

Tran sfo rmato rer pos· 
sonde ovonst . likriktore· 
element . Med kopp lings· 
plintor fö r sövä l pr imör· 
som sekundärsidan . Pri· 
mör 110, 130 o. 220 Volt. 

Nr Sek und ä r Pas s. e le m. Nr Vikt Pris 
17: 40 
18: 90 
27: 30 
39: 80 

T 2014. 
T 2015. 
T 2016. 
T 2028. 

2X 9 V. 0,6 A. T 1842-43 0,6 
2X 9V. 1,2A. T 1844-45 1,0 
2X 9 V. 3,0 A T 1846-47 1,6 
4 X l2 V. 2,7A . Tl848 -49 3,5 

=I 
Skarvklämma Nr T 1800, 

av b a ke lit, er sätter löd
skarvar och iso ,otion vid 
koppling av 0,75-1,5 
kvmm. ledning . En för
del är ocksö att de säkra 
och välisolerod e ons lut
ningorno lika snobb1 
koppl a s isär . Användes 
böde vid insta llation o. 
experim e nt. Längd 20 
mm. lso i. 380 Volt . 

Pr st. 0: 10 
Pris pr _ 10 st. 0 : 75 

Gummimuff Nr T 2025 
för ledn ingsinföring i ap
parater och kontakter . 
Längd 35 mm. 

Pr st. 0: 12 
Pr duss . 1 :-

Schellack N r T 314, 
oumbärligt vid lindnin g 
av moto rer m. m. lnneh. 
100 gram . 

Pris pr fiasko 1: 65 

Ce llulo id Nr T 315, fly· 
tonde färglöst . Oumbör
iig t vid tillv e rkning av 
a llo slog s spo lor för ra
dio . I 100 11ro ms fia sko. 

Pris pr tlosko 1: 60 

PRESSPHAN 
Pressphan Nr T 197, i 

ork storl . c ,o lCl kvdm . 
Tjock lek mm. 0,15 0,20 
Pris p r ork 0: 30 0 : 35 

0,30 0,50 0,70 
0: AO 0: 50 0 : 60 

1,0 1,5 2 
0: SJ 1: - 1: 30 

OLJEDUK 

O lje du k ICo mbricl, för 
lindning av trons!. , elek· 
Iriska motor e r m. m. 915 
mm. b re d, gu i färg . 

Bussningar av bak e lit, till sloddgenom färingor 
m. m. Svarta, vita eller röda. 

Nr Tjock!. mm. Pr dm . 
T 1465. 0,15 0 : 75 
T 1466. 0,18 0 : 90 

N r 
T 1780. 
T 1781. 
T 1782. 
T 1783. 

Inre diom . Djup 
mrn. mm. 

7 10 
10 20 
12 10 
12 20 

Pris pr st . 
0 : 06 
0: J)9 
0 : 08 
0: 12 

Pr duss . 
0: 50 
0: 85 
0: 70 
1: 15 

Ol jesi d e n Nr T 1968, 
bredd 96 cm, tjocklek 
0,10 mm. 

Pris pr dm. 1: 15 

CLAS OHLSON & C : o A.- B., IN S JO -N 

Isol er ing sband , vita , 15 
mm. breda i plöt os kor . 

Nr Längd m. Pris 
T 1835. 5 0 : 70 
T 1836. 10 1: 30 
T 1837. 25 2 : 65 

Isole rin gsband, svarta , 
15 mm. b re da . T 1592 i 
alumin iu mpa p per , 
i plötas kor . 
N r Längd m. 

T 1592. 5 
T 1838. 5 
T 108. · 10 
T 1593. 25 

övrige, 

Pris 
0 : 50 
0: 65 
1: 20 
2: 50 

MIPOL AMSLANG 

Mipolom slong Nr N 234, 
av kon stmoss a m. mycke t 
hög iso iotion . Mjuk och 
smidig . Inre diom . och 
pri s per meter. 
mm. 0,50 0,75 1 
Pris 0 : 09 0 : 12 0 : 13 

2 3 4 5 
0 : 17 0 : 20 0 : 25 0: 32 

6 8 10 15 
0 : 42 0 : 50 0: 72 0: 88 

SYSTOFLEXROR 
Systofl exr ä r N r T 193, 

för isol e ring av kopp · 
lingströdarno, i längder 
om 92 cm pr längd . 
Inre d iom . i mm. 
Mm. 0,75 1 
Pris 0: 24 0 : 25 

2 3 4 
0 : 30 0 : 35 0 : 40 

1,5 
0 : 28 

5 
0: 45 

e 
Spol rär Nr T 100, av 

isolit, läm p lig a för varia 
metrar och avstämnings 
spolar m. m. God stiock 
lek 2 mm. Längd 10 cm. 
Yttre diom . 

20 30 40 mm. 
0: 46 0: 68 0 : 85 

Porslinsknopp , av vitt 
po rs lin. 

Nr T 199, 17X l7 mm. 
Pr st. 0: 05, duss . 0: 40 

Nr T200 , ll X ll mm. 
Pr st. 0: 04, duss . 0: 35 

GLIMMER 
Nr T 1607, s. k. vörme -

MOTSTANDSTRAD 
Motståndstråd spirallindad på asbestkärna . 

Motstön d Be :a stning 
ohm pr m. i omp . 

Pris 
pr mtr 
0: 63 
0: 65 
0: 68 
0 : 75 
0: 78 
0: 80 

Nr 
N 216. 
N 217. 
N 218. 
N 219. 
N 220. 
N 221. 

Kant ha l-A, 

~50 0,40 
500 0,35 
750 0,30 

1000 0,30 
1500 0,25 
2000 0,25 

bond och 
tröd , för vä rmee iement, fDuiliiii 
strykjärn, löd kolvar, mot· 
slå n m. fl. likna nde än-

WifW, 

domöl. Spec . motstånd Elementstav, med vör-
1,39 ohm pr mtr o . kvmm. 

mespirol lindad pö eld-max . elementtemperatur 
1300° C. fast stav med fästen ov 

Rund tråd. mässing. Lämpl ig till vör · 
Dio m. Pris me komin e r o. d yl. Längd N r i mm. pr mtr 

N 204. 0,15 0 : 05 22 cm. 125 eller 220 V. 
N 205. 0,18 0 : 05 Nr Effekt Pris 
N 206. 0,20 0 : 05 

T 2116. 250W 3 : 35 N 207. 0,25 0 : 06 
N 208. 0,30 0: 08 T 2117. 375W 3 : 40 
N 209. 0,35 0 : 10 T 2118. 500W 3 : 45 
N 210. 0 ,40 0 : 12 

T 2119. 700W 3: 95 N 211. 0,50 0 : 16 
N 212. 0,60 0 : 22 
N 213. 0,70 0 : 30 

~ 
N 214. 0,80 0 : 45 
N 215. 0,90 0: 48 

Band lplottvolsod trödl. 
Pris 

~~(]() Nr ·mm. pr mtr 
N 165. 0,l x 0,5 0 : 10 
N 166. 0,2 x 0,5 0 : 12 
N 167. 0,2X l,0 0 : 16 lsol e rpärlo r av steotit. 
N 168. o,2x 2,o 0 : 30 Diom . Hå l Pr c,a 
N 169. 0,2x 3,p 0 : 48 Nr mm. mm. 50 st . 
N 170. 0,3x 0,5 0 : 14 T 1817. 3,2 1,4 0 : 15 
N 171. 0,3X l,0 0 : 24 T 1818. 4,2 1,7 0: 20 
N 172. 0,3x 2,0 0 : 48 T 1819. 5,1 2,3 0 : 25 
N 173. 0,3X3,0 0: 68 T 1820. 6,7 2,9 0: 35 
N 174. 0,4 X l ,0 0 : 28 T 2020. 8,2 3,1 0 : 55 
N 175. 0,4 X2,0 0 : 60 T 2021. 10,1 3,9 0 : 85 
N 176. 0.4 x 3,0 0 : 90 T 2022. 11, 1 4,4 1: 10 
Nln . 0,5 X l ,0 0 : 38 T 2023. 12,7 5,5 1: 50 
N 178. 0,5x 2,0 0 : 68 T 2134. 6,5 4,0 0 : 40 
N 179. 0,5x 3,0 1: 05 T 2135. 8,5 4,7 0 : 90 

lsolationsmaterial av steatit. 

~ 
T 2130 

Eleme ntkropp Nr T 2125, 80X40 mm. Pris 0: 85 
Skruvbussning N r T 2126, 19X14 mm. Pris 0: 40 
Tvåhå lsbu ssning Nr T 2127, 15X 12 mm. 

Pris 0: 10 
Ändbussning Nr 2128, 16X8 mm. Pris 0: 10 
Parbussning Nr T 2129, ytterdiom. 13 mm, höl-

diam . 4 mm. Pris 0: 15 
Dubb e l bu ssning N r T 2130, 35x 16 

5 mm,_ 

Ma tbu ssning Nr T 2131, di o m. 16 
5 mm. 

mm, höldio m. 
Pris 0: 15 

mm, höldiom . 
Pris 0: 08 

miko nit , i 0,5 mm tjocka Ele menlplatta Nr T 2132, diom. 130 mro, t jocklek 
· pla ttor. Pris 17 mm. Pris 2 : 50 
Stor!. 5x20 cm. 
Stor! . 10X 20 cm. 

0 : 60 Elemen lsta v Nr T 2133, längd ca 225 mm, diam . 
O, 95 17 mm. Pris 0: 75 

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

Reserv elem e nt, isoler a
de med glimmer o ch os· ' 
bes t, passa nde visso ty
pe r av st rykjä rn o ch 
kastr uller 110, 130 eller 
220 volt. 

Kastru llele ment Nr U 
1049. 500 W ., diom . 120 
mm. 

Pris 2: 95 

Strykjä rnse lement Nr 
U 1048, 400 W ., storlek 
135X65 mm. 

Pris 1: 75 
VÄRMESPIRALER 

c::• 
------Värmes piraler a v KAN-
THAL-tröd, för strykjärn, 
kaminer, kokplattor , ka
stru ller, ugn a r m. m. Spi · 
rolerno finnas för följ e n· 
de spänningar: 110, 127, 
220 och 240 volt. 

Strykjä rnsspiral. 
Nr Watt Pris 

T 1808. 400 1: 10 
T 1809. 450 1: 15 

Kaminspiral . 
Nr Wott Pris 

T 1811. 250 0 : 95 
T 1813. 500 1: 25 
T 1814. 750 2 : 45 
T 1822. 1000 2 : 50 

Kokplatt spira ler för , 
kokplattor, kas truller, 
ugnar. Enkla spiral e r. 

Nr Watt Pris 
T 1334. 370 1: -
T 1335. 500 1: ,.~ 
T 1336. 750 1: 55 · 

Sp iroler i satser om 2 
st . lika löngo med so m· 
mo effekt. R=snobbspira l 
!Rapid! . 

Nr Watt Pris 
T 1823. 2x 350 2 : 50 
T 1824. 2X450 3 : 20 
T 1825. 2X500 3 : 30 , 
T 1826. 2X600 3 : 60 
T 1827. 2X600 R. 3: 75 
T 1828. 2X750 3: 90 
T 1829. 2X 900 R. 4: 65 

Spiraler i satser om 2 
st . o lika löngo med o lika 
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 
eff e kt öv e r 1000 W. Nr 
T 1826-T 1834, finnas för 
spänningarna 220, 240 och 
380 volt . För 380 volt 
til lkommer kronor 0 : 80 
pr sots . 

75 



Gummikabel 

R D V, av extra prima fa br ikat . Mjuka flertrö
digo gummiiso ,erode kopparkablar hopvr idno och 
omvul ko niserode med krafti gt gummi till en rund 
sladd. 

Nr Leda re o . area Pr m. 
1: 10 
1: 30 
2: 10 
1: 35 
1: 60 
2: 65 
2: 10 
3: 10 

Pr 25 m. 
24: 75 
29: 50 
47: 25 
30: 25 
36: 50 
59: 50 
47: 25 
70: 50 

N 358. 2X l kvmm. 
N 3-42. 2x 1,5 
N 352. 2X2, 5 
N 359. 3x l 
N 388. 3X l ,5 
N 353. 3x2,5 
N-411. 4X l ,5 
N 354. 4X2, 5 

Gumm ikabel, ODVK och RDVK. 
Nr Ledare o . area Pr m. 

0: 60 
0: 80 
1: 05 

Pr 25 m. 
13: 50 
18:-
23: 75 

N 379. 2x 0,75 kvmm. oval 
N 357. 2x 0,75 rund 
N 393. 3X 0,75 

PVC-kobel Nr N 225, 
ov al plasti sole ra d dub 
bell edore 2X0,75 kvmm, 
benvit färg . Bästa led
ning för bords- och golv· 
lampor m. m. Stork , smi
dig och renlig . 

Pris pr mtr 0: 60 
Pris pr 25 mtr 13: -

lampledning Nr N 232, 
R V S, 2X0,75 kvmm. 
Gummiisoler ad dubbelle
dore, omflätad m. ko nst
si,ke. 

Pr is pr mtr 0: 70 

Lampledning Nr N 3-49, 
0 V G, 2x0,75 kvmm. 
Gummiis olerad pa ra lle ll 
dubbel ledore, omflöto? 
med glansgarn. 

Pris pr mtr 0: 45 
Pris pr 25 mtr 8: 6~ 
Pris pr 100 mtr 26: -

Enkelledare Nr N 229, 
är 24-trödig , gummi isole 
rad och glonsgornsom fl ö
tod. Ar ea 0,75 kvmm. 

Pri s pr mtr 0: 32 
Enkelledare Nr N 398, 

isolerad med grön PVC 
a nvändes bl. o. t i ll ju l
gronsbe ,ysningor. Area 
0,75. 

Pris pr mtr 0: 20 
Pr is pr 25 m t r 3 : 60 

SVETSKABEL 

Svetskobel Nr N 356, 
50 kvmm kopparkabel m. 
tjock, kraftig g ummiisole
ring . 

Pris pr mtr 7: 50 

Tändkabel Nr N 355, för 
bi ior, gumm iisolera d oc h 
lac ker ad svart eller röd
gul. Ytterdiom . 7 mm. 

Pris pr mtr l : 30 
Pr is pr 25 m t r 29: 50 

+-C 
Blykabel Nr N 361, te

lefonb lykobe l EEB 2X0 ,6 
mm. Tvö kopparle dar e, 
emaljerade, bomullsom
spunno , pappersisolerade 
somt blymantl ade . 

Pri s pr mtr 0: 70 
Pris pr 25 m tr 14: 25 

RINGLEDNINGSTRAD 

ledningstråd Nr N 60, 
enkelledare med koppo r
tröd, 0,50 mm. Plastiso le
rad. 

Pris pr mtr 0: 12 
Pri s pr 25 mtr 2: 35 

Ledningstråd Nr N 389, 
som färegöende men 0,40 
mm diom. 

Pris pr 25 mtr 2: -

·===< Ringledningstråd Nr N 
384, dubbelledore , 2X0,7 
mm med stork, vi t e.ler 
transpar ent, PVC-isole
ring. Lämplig även som 
högtalarledning o. dyl. 
Kon spikas direkt på 

Enkelledare Nr N 55, vä_gg med vanlig tr åd-
24-trådig gummiisolerad spik. 
0,75 kvmm en ledare. Pr is pr mtr 0: 35 

76 

Pris pr mtr 0: 20 Pr is pr 25 mtr 7: 50 
Pr is pr 25 mtr 3: 65 Pris pr 100 mtr 27: 50 

ISOLERAD KOPPARTRAD 
Enkel emaljerad (E E). 

Diom . Pris pr 
Nr i mm. hektogr. 

N 235. 0,01 8. 
N 236. 0,09 4: 80 
N ZJ7. 0,10 3 : 80 
N238. 0,12 3 : 10 
N239. 0,15 2 : 35 
N 240. 0,18 2 : -
N 241. 0,20 1 : 95 
N 242. 0,25 1: 75 
N 243. 0,30 1 : 65 
N 244. 0,35 1: 55 
N 245. 0,40 1: 50 
N 246. 0,50 1: 45 
N 2-47. 0,60 1: 40 
N 248. 0,70 1 : 25 
N 249. 0,80 1: 20 
N 250. l ,00 1 : 15 
En gång bomullsspunnen 
(E 8 E). 
N 261. 0,30 2: 10 

KOPPLI NGSTRAD 

Kopplingstråd Nr N 203 
ent rödig eng . push- bo ck. 
Färtent kopportrö d 0,8 
mm. Skjutbar isoler ing i 
olika färger. 

Pr is pr mtr 0: 22 
Pr is pr 25 mtr 4 : 85 
Kopplingstråd Nr N 387, 

f iertrödig push-back. 13X 
0,20 mm. Förtent. 

Pris pr mtr 0: 28 
Pri s pr 25 mtr 6: -
Kopplingstråd Nr N 321. 

Entrödig , fä rtent koppar
tråd , 0,7 mm, plastikiso
lerad . 

Pris pr mtr 0: 17 
Pris pr 25 mtr 3: 50 

·< 
ledningstråd Nr N 390, 

mycket böjlig, stork och 
smidig podurisole rod 
dubbe ll edore, s. k. hör
opporot ledning. Ytter
di om. 1,8 mm. Provsp . 
25 kV. 

Pris pr mtr 0: 30 
Pris pr 10 mtr 2: 65 

Pickup-ledning Nr N 392, 
smidig dubb el ledare, 
med flätad skärmstrumpo. 
Ytterdiom. 3 mm. 

Pri s pr mtr 0: 60 
Pris pr 10 mtr 5: 35 

MIKROFON
LEDNING 

C 
Mikrofonsladd Nr N 

385, pl ost isol. mjuk leda
re med flätad skärm
strumpa av förtent kop
partråd somt ytterst en 
kraftig PVC-slon g. Mjuk 
och smidig. 

Pri s pr mtr 0: 85 
Mikrofonsladd Nr N 

386, som färeg. men med 
två ledare och skär m. 

Pris pr mtr l: 30 

HOGFREKVENS
LEDNI NGAR 

Högfrekvenskobel Nr N 
231. Skärmad, lögkopoci
tiv cooxiolkobel för on
tennfeedro r, fotocelled
ningor o. d. lnnerledo re 
1,5 kvmm area , isolation 
av massiv pol ythene i 
flätad skör mstrumpa av 
kop po r oc h ytterst en 
kra ftig PVC-slong . Ytter
diom . 12 mm. Dämpn. 3,3 
dB pr 100 fot. I mpedons 
70- 80 ohm. 

Pris pr mtr 3: 25 
Högfrekvenskabel Nr N 

327, i samma utförande 
som färegöende. Ledo r
o reo 0,7 kvmm. Ytterdio m. 
7 mm. Impedans 65-75 
oh m. · 

Pr is pr mtr l : 85 
Högfrekvenskabel Nr N 

328, som fö regöende m. 
dubbel led . 2X0,5 kvmm. 
I mpedo ns 95--100 ohm . 

· Pri s pr mtr l : 60 

Il < 
a .;,, 2 1::: 
u? 221: 
Bondkabel , polythen-

isol. tvöl edo re för häg
frekv., folded-dipolonten
ner , feeder ledn. o. dy l. 

Nr N 382, imp eda ns 150 
oh m. Bredd 5 mm. 

Pr mtr·0:45 
Nr N 383, i mpedo ns 300 

ohm . Bredd 10 mm. 
Pr mtr 0: 80 

Nr N 388, mottagarka
be l, impedans 300 ohm. 
Bredd 7 mm. 

A 

Pr mtr 0: 50 
ANTENN KABEL 

Antennwire Nr N 228 
består av 49 st. kab lade 
koppartrå dar 7X 7X 0,25 
mm. 

Pri s pr mtr 0: 35 
Pris pr 25 mtr 7: 35 

Ante nnwire Nr N 391, 
ov blank koppartråd 7X 
0,50 mm med skyddsiso
lering av po,ythene . 
Pris pr 15 mtr 3: 65 
Pris pr 30 mtr 6: 75 

NEDLEDNING 
Nedledning Nr N 233, 

mjuk, färtent koppa rka
bel, 14X 0,20 mm. Isolerad 
med seg och stork PVC. 

Pris pr mtr 0: 20 
Pri s pr 25 mtr 3: 75 

CLAS öHLSON & C:o A.- 8., INSJ ·o ·N 

MÄTINSTRUMENT, av prima svenskt fabrikat. Samtliga med mötnoggronnhet 
plus minus 2,5 % av skolans ändvärde. 

Fickinstrument Nr T 
, 1973, för likström , med 

tvö mäto mröden, 0-50 V. 
och 0-2 ,5 V. Speciellt 
avse tt för bott erip rov
nin gcir på elektr. höra p
parater . Diom . 52 mm. 

Pris 19: 25 

© . . 

Bilampermeter Nr T 
1920, m. hä ,je av alumi
nium , diom . 50 mm. Front
rin g ov förnicklad mäs
sing, diom . 57 mm. Mät
omröde 2Q-Q- 20, 3Q-Q-
30 eller S0-0-50 A . 

Pris 10.: 65 

Motorplåtar av 0,5 mm 
lackera d plöt . 

Statorp16t Nr T 1791, 
ytterdio m. 52 mm, rotor
öppning 27 mm. 

Pr st. 0: 08 
Pr 10 st . 0: 72 

1 Rotorp16t Nr T 1790, 
diom . 27 mm, oxe lhöl 7 
mm, 8 spår . Pris 0: 06 

Pr 10 st. 0 : 55 
Rotorpl6t Nr T 2148, 

med 13 hål, för kortslut
ningsmotor, diom . 27 mm, 
oxe lhål 6 mm. 

Pris 0: 06 
Pr 10 st . 0: 55 

Fiberbricka Nr T 1821, 
stansad lika rotorplöten . 
T 1790. Pr st . 0: 14 

Panelinstrument med 
l vr idiärnsys tem, för böde 
likström och växelströ m. 
Frostlackerad fläns, di om . 
80 mm. 

Voltmeter Nr T 1921, 
med mötomröde o--6, 0-
15, 0- 30 el ler Q-60 V. 

Pris 19: 25 
Mötomröde 0-150 V. 

Pris 19: 95 
Möt o mröde 0-250 V. 

Pris 21: 75 
Mätomröde 0-500 V. 

Pris 23, 40 

Ampermeter Nr T 1922, 
med mäto mröde 0-100 
mA. 0-500 mA. 0-1, 0-3, 
0-5 , 0-10 eller 0-30 A. 

Pris 19: 25 

t 
Voltmeter Nr T 1610, 

för böd e lik- och växe l
ström. Två mötomröden . 
Kapsel av bakelit. Diåm. 
63 mm. Mätomröden 0-
12 V. och 0- 240 V. 

Pris 15: 90 
Voltmeter Nr T 1609, 

för böde lik- och växel
strö m. Tvö mätområden 
0-6 och 0-120 V. Kapsel 
av bakelit, diom. 63 mm. 

Pr is 15: 90 

Kollektorer för motorer 
o . generatorer av bästa 
svenska fabrikat. Slit s
b redd 0,6 mm. Mött i mm. 

Antal Axel 
diom. 

7 

Ytterdiam . 
Nr 

T 1628. 
T 1629. 
T 1630. 
T 1631. 
T 1632. 
T 1633. 
T 1945. 
T 2006. 

CLA 

lameller 
16 
18 
22 
26 
24 
24 
36 
24 

7 
7 
9 
9 
7 
8 
8 

x bredd lso le r. 
26X l4 Glimmer 
26X 14 
26X 14 
26X l4 
2sx 1s > 
26x 14 Bake lit 
29X l6 
26x 18 

N & C, a • - 8., I N 

Pris 
3: -
3 : 50 . 
3: 60 
-4: 30 
4: 65 
3: 80 
3: 95 
3: 80 

Panel instrument med 
vr id mog netsystem, endast 
för likström, med frost
lackerad fläns, diam . 65 
mm. 

~ 
~ 

Voltmeter Nr T 1923, 
för likst röm . Mätomröde 
0-3, 0-6, 0-15, 0-30 
e ;ler 0-60 V. 

Pris 14: 20 
Målomr åde 0-120 V. 

Pr is 14: 95 
Amperemeter Nr T 1924, 

li kström. Mäto mråde 0-
100 mA. 0-500 mA. 0-1 
0-3 el ler o--6 A. 

Pris 14: 20 

Fickinstrument med tvö 
möto mröd en och vrid
mognetsystem, enda st för 
likström . Hölj e, av bake
lit m. förnicklade delar. 
Diam. 52 mm. Finnes i 
tre o lika utföranden m. 
neda nstående mätomr ö
den. 

Nr T 1937, o--6 V. och 
0- 120 V. 

Nr T 1938, 0-12 V. och 
0-120 V. 

Nr T 1939 o--6 V. och 
0-12 A. 

Pris 13: 80 

Spänningsprovare Nr T 
17, för lik - o. växe lströ m 
110-750 V, visor spä n
ning och pol arite t . Ett 
mycket oömt och prak
t iskt instrument. 

Pris 36:-

Volt och Ampermeter 
för lik- och växe lström. 
Tvö mål områden . Kapse l 
av bo ke lit . Diom. 63 mm. 

Nr T 1611. Mätområde n 
0-15 V. och 0-25 A. 

Pris 17: 60 
Nr T 1612. Mötomröde n 

0-30 V. och 0-50 A. 
Pris 18: 40 

Felsökare Nr T 2057 m. 
inby ggd signal lampa och 
golvonomet ., batteri somt 
tests loddor . Ett värdeful lt 
hiö ipmedel som allo yr
kesmän inom elfock et 
o I ltid bör ho ti 11 hands. 
Bruksanv isning och ga
rantisedel medföl jer . 

Storlek 3x7xl5 cm. 
Pri s 24: 50 

ctz 
Testpenno. Anv änd es 

för fa ststä llande om en 
ledning ä r. spönningsfö
ronde, för polbestämning 
vid likstr öm somt för 
tändstiftsprovni ng o . dyl. 

Nr T 2055 av sedd för 
elekt ri ker. 

Nr T 2056 för bi irepo
rotärer . 

Pr is 14: 50 

Cellprovore Nr T 1919, med lackerat trähandtag, 
gaffe l av lättmetall och shunt med 0,02 ohms mot
stönd för belastning til l 100 A. Instrumentet ho r 
vridmognetsyste m med mötomrödet 3--0--3 V. 
Längd 32 cm. Pris 24: 95 
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Paneler 

Instrumentpaneler Nr T 
16-45, ov härda d 4 mm 
masonit, frostlackerade i 
mörkgrönt IHold ogrönt) . 
Prydliga, hö l.boro och 
löttbe o rb etode opporot
ponel er. 
Storl . i cm. Pris 

1: 10 
1: 30 
1: 75 
2 : 35 

15x25 
20x25 
20x40 
25x 40 

ISO LIT 

lsalitplattor Nr T 102 
ov svart finpolerad isolit . 
Tjock .ek 4 mm. Plottorn o 
kon erhöllos i ned onstö
ende storleka r m. sli pade 
kante r. 

Storl. i cm. 
1ox10 10x 15 1ox20 

Pr st. 1: 25 1: 90 2: 25 
15X25 20X30 25X 40 

Pr st. 3 : 85 6 , 05 9 : 35 

111 
Silverkontakter ov fin

si lver . 
Nr T 2142, diom . 2,3 oc~ 

1,2 mm, längd 2,4 mm. 
Pris pr st. 0: 12 

Pris pr 10 st. 0: 78 
Nr T 2143, d iom. 3 och 

1,5 mm, längd 2,7 mm. 
Pris pr st. 0: 14 

Pris pr 10 st. 0: 95 

SILVERTRAD 

Silvertråd Nr N 222, 
rent si Iver i massiv 2 mm 
tröd, lämplig t i ll e :-b ry
tor kontokt er o. dyl. I bi
lor om 5 cm längd. 

Pr längd 0: 55 
~,;;(aiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--, 

«~ 
Teslledning Nr T 2105. 

Praktisk test- led ning med 
15 cm löng testpinne och 
förnicklad spets ov nysi l
ver . Testpinnen kon on
slutos till krok odilkl ömmo. 
An slutningskontokt för in
strument. Längd 125 cm. 
Säljas i sots med en röd 
och en svart ledninlJ. 

Pris pr par 4: 75 

Testpinne Nr T 2104, ov 
svart , röd eller vit p last. 
Längd 14 cm. Förnicklad 
spets och hylsa för bo
nonkontokt . 

Pris 0: 95 
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Kontakthylsa Nr T 188, 
ov förnickl. mässing med 
lödnobb. Possor vonligo 
bon onstif t. 

Pr st. 0: 15 
Pris pr duss . 1: 60 

lamphylsa Nr T 250, ov 
förnick iod mässing med 
löd nobb. Possor ti ,I kon
tokt stift en pö rodiorör . 

Pris pr st. 0: 14 

Kantaklhylsa Nr T 1978 
är i likh et med T 188 
men försedd med röda, 
gul a eller svorto bokelit 
huvud . 

Pr st. 0: 18 
Pris pr duss. 1: 95 

E 
"' Skarvhylsa Nr T 189, 

ov boke lit , med meto ll
inlögg och höl för bo
nonstift i bägge ändor . 

Pr st. 0:20 
Pris pr duss. 2: 15 

Kabelsko Nr T 1711, ov 
försi lvr. mässing , 19 mm 
längd med 4,5 mm höl. 

Pr st. 0: 10 
Pris pr 10 st. 0: 80 

lödöran Nr T 1708, 
löngd 16 mm, 3,5 mm höl, 
ov försi lv rad mässing. 

Pr 25 st. 0: 55 
Lödöran Nr T 1709, 

längd 21 mm f . ö . som 
föregöende . 

Pris pr 25 st. 0: 65 
Lödögla Nr T 872, med 

3,2 mm höl. Förnicklad 
mässing. Längd 12 mm. 

Pris pr 50 st. 0: 58 
Toppenslutning Nr T 

1713, ov försilvr . mässing , 
för 8-10 mm kontakter . 

Pris pr st. 0: 18 
Pris pr duss. 1: 75 

Krokodilklömma Nr T 
742, med stork fjäd er. 
Pris 0: 12, duss. 1: 25 

<77W?FV 
Krokodilklämma Nr T 

1547, m. platt spets, vil 
ken gö r br o kontakt pö 
fin .ore trödor. 
Pr st. 0: 15, duss. 1: 45 

Bananstift Nr T 28, m. 
boke lit skoft o . fjä dran de 
stift ov mässing. 

Pr st. 0: 18 
Pris pr dvss. 1: 85 

Bananstift Nr T 1729, 
med fy rkluven stickprapp 
ov mås.sing och bokelit
skoft . Pris pr st. 0: 15 

Pris .pr duss. 1: 60 
Anodpropp Nr T 186, 

m. gä ngad ebonitk nop p . 
Passande i hylsorn a i,ö 
vonl. onodbotte rier . Fin
nes i sorterade fä rger. 

Pris pr st. 0: 18 
Pris pr duss. 1: 80 

'~' Banankontakt Nr T 952 
av mössi ng med be rö
ringsskyddad dold skruv 
i hy iso ov svart, röd el. 
vit bokelit. Längd 40 mm. 

Pris 0: 20 
Ändhylsa Nr T 951 av 

svart, rö d e l. vi t bokelit 
med skruv och foder av 
mässing. För banonprop
por. Längd 22 mm. 

Pris 0: 17 
Bananstiftskruv Nr T 

2144, fyrdelad av mässing 
med tvö mutt rar . Längd 
38 mm. Pris 0: :LO 

'' lamphållare Nr T 2096, 
för 30 mm lönga glim
lampor med mignongäng . 
Av svart boke ,it . Längd 
35 mm. Diom. ö gängade 
delen 23 mm. Pris 2 : 05 

Lamphållare Nr T 2095, 
li ka föregöende men för 
52 mm löngo Q_limlompor. 

Pris 2: 10 
Lamphållare Nr T 2097, 

för ström signol.ompor m. 
dvärggäng . Av svor! ba
kelit med skyddshuv ov 
klor pla st . Längd 40 mm 
dio m. ö gängade delen 
15 mm. Pris 2 : 10 

Lamphållare Nr T 2098, 
i samma utförande som 
föreg. men i vit färg . · 

Pris 2: 35 

a 61 
Säkringar för nötonslut

no rodioo ppor oter o . d . 1 
Smälta vid dubbla pö - , 
stämplade värde t. Storlek 
5x20 mm. 

Säkring Nr T 1892, fö r 
0,07, 0,1 e l ler 0,2 Amp. 
Pris 0: 35, duss. 3 : 25 1 

Säkring Nr T 1893, för 
1 

0,5, 1,0 e ll er 1,5 Amp. 
Pris 0: 25, duss . 2-: 25 

Sökringshållare Nr T 
2099, av sva rt bokelit för 
g iosrörssökringar . Storlek 
42X 17 mm. 

Pris 2: 05 

• Säkringshållare nr T 
2147 ov bokeii t , för 4 
gl osrörssökringo r 5 X 20 
mm. 

Pris 2: 75 

SKALLAMPOR 

ii 
Med dvärgsockel Ivan-

1 

lig ficklompssockell utom I 
T 1900 och T 1906 som är 
med mignon socke l. 

Nr 
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.--0,2 1 A. 
T 1898. 6 V.--0,4 A . 
T 1899. 6,3 V.--0,3 A. 1 

Pr st. 0:45 ' 
T 1900. 110 V.-4 W. I 

Pr st. 1: 58 · 
I 

Med låg bajonettsockel. I 
T 1901. 4 V.--0,1 A. 
T 1902. 4 V.--0 ,21 A. 
T 1903. 5 V.--0,3 A. I 
T 1904. 6,3 V.--0 ,5 A . 
T 1905. 6,5 V.--0 ,3 A. 

Pr st. 0: 60 
T 1906. 110 V.-4 W. 

Pr st. 1: 58 

Skolwire 
Skolwire Nr N 326, 

7-tröd ig knytbar si lke
stö lwi re för radioskolor 
0 . dyl. 

Pr mtr 0: 25 
Rulle om 30 m 3: 65 

STANNIOL 
Stanniol i ork storl. 32 

X 50 cm. 
U 1035, tjock . Pr ork 1: 35 
U 1036, mede l. > , 0 : 85 
U 1037, tunn . > > 0: 45 

CL ,\ S O H L S ON & C, o A . - B., IN SJ ONl 

nto4 ·Z~fi!iF01 
M-@14tl51J·ffl 
.u-+3·1·1·-G 
i§W·iHllkt:Mi 

Skyltar, av aluminium, 
vi t text ö svart botten. 
Storlek 34X 5 mm. Vol t , 
Til l och Frön, storlek 
35x 12 mm. 

Nr Pris 
T 1503. M ik ro fo n 0: 26 
T 1504. Pick-up 0: 26 
T 1505. Jord 0: 26 
T 1506. Ant enn 0: 26 
T 1597. Vo lt 0 : 35 
T 1508. Ti ll-Frön 0: 45 

Rärplintar ov kadmiera t 
järn, hö jd 45 mm, hölens 
diom . 26 mm. 

Nr T 1478, för 1 rör . 
Pris 0: 35 

Nr T 1479, fö r 2 rö r . 
Pris 0: 45 

Elektrolytkondensator 
Nr T 1005, stöende mo
dell i o um.-bögore, en
hölsfostsättning, hol vtorr 
typ . Mox. orbetssp . 450 
Volt. 
µf . 4 8 16 

Pris 3 : 75 4: 50 4: 65 
32 2x 8 2x 16 3x 16 

6: 25 8: 50 9: 80 10: 40 

Cz;sJ - .I-- ·· 
Elektrolytkondensator 

Nr T 1686, torr el. holv 
torr typ i papp - el.er 
pe rt inoxrör m. lödtrödor. 
Mox. arbetssp. 450 Volt. 

11F 4 8 16 32 
Pris 1: 70 1: 75 2: 60 3: 85 
\ 2X 8 8+ 16 2X16 

3: 15 3: 30 4: 35 
16+ 32 32+32 
4:20 4: 35 

Lågvolts - elektrolytkon
densctor, torr eller holv
to rr typ i papp· el.e r 
per tinoxrö r m. lödt rådor. 

Nr µF Mox . V. Pris 
T 1735. 10 25 1: 25 
T 670. 10 50 1: 65 
T 1969. 25 25 1: 50 
T 1511. 100 25 1: 95 

~ 
Blockkondensator Nr T 

490, rullblock . Provsp . 
1500 V. likström. Vocu um
impregnerod . 
50, 100, 200, 500, 700, 1000, 
1500 och 2000 pF. 

Pris pr st. 0: 30 
5000, 1 0000, 20000 p F. 

Pris pr st. 0: 35 
50o:JO pf . 

0,1 µF. 

0,25 µF. 

pr st. 0: 55 

pr st. 0: 75 

pr st. 0: 85 

m 
Blockkondensator Nr T 

38. I olu miniumb ronse rod 
plöt .ödo. Mox . o rbets
spänning 500 V. likström, 
220 V. växelström. 
Kop. i µF Pris pr st. 

0,1 2: 70 
0,25 2: 80 
0,50 3: 30 
1,0 4: 15 
2,0 6: 20 
4,0 9: 95 
6,0 13: 50 
8,0 17: 50 c-. "Q) \___ __ @J 
Stärningsskyddskanden 

satorer i pertinoxrör med 
100 mm löngo anslutnings
slad dor. Avsedda för smö 
motorer , sösom, Räknemo
skiner, mindre fläktar, 
ringk locko r, symaskiner, 
do mmsugore etc. Mo x. 
temp. 60" C. för 220 V. 
växelströ m e l :er 440 V. 
likström. 

Nr Kop i µF. Pris 
T 662. 0,1 2: 10 
T 664. 2XO, 1 2: 35 
T 665. 2X0,1 och 0,005 

Pris 3: 60 
T 661. 0,07 och 0,0025 

Pris 2: 10 
T 663. 0,1 oc h 100 ohm. 

Pris 2: 45 
T 666. 0,5 och 50 ohm. 

Pris 3: ----Glimmerkondensatorer 
Nr T 1115, induktion sfr ia, 
med täckplottor ov par
ti nax, vax i mpr eQnerode 
och försedda med fö r
si Ivrade onsl utningströd or. 
Mox. orbetssp. 500 V. lik
sp., 300 V. 50-per . väx e l
spänn ing. 
Kop. pf 

25 
50 

100 
250 
500 

1000 
2000 
5000 

Pris 
0 : 72 
0: 70 
0 : 70 
0: 75 
0: 75 
0: 98 
1: 20 
2 : 10 

C LA S O H L SON & C: o A. - B., i N SJÖN 

Skiktmatstånd, induk-
ti ons- och kopocitetslrio. 
Toler a ns 10 o/o. Med löd
trödor . Finnes i följande 
värden, 100, 200, 300, 500, 
1000, 2000, 5000, 10000, 
20000, 30000, 50000 oh m, 
somt 0, 1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 
2, 3 och 5 mego hm. 

Nr T 774. Mox. belast
ning 1/2 watt. 

Pr st. 0: 22 
Nr T 153. Mox . belast

ning 1 woa. 
Pr st. 0: 30 

Nr T 1640. Mox. be last
ning 2 watt. 

Pr st. 0:45 

4 
Motstånd Nr T 344, 

trödli ndot, 50 ohm, med 
mittutt og , reglerbart med 
mejsel. Pris 0: 35 

Vridkondensatorer, först
kiossigt svenskt fobrikot , 
med kullager . 
Nr T 1982, engongs , 75 
pF. Storl. 42X60X33 mm. 

Pris 5: 60 
Nr T 1983, tvögon gs, 2X 
75 pF. Storl. 42X 60X 62 
mm. Pris 7:70 
Nr T 1984, engo ngs, 463 
pF. Storl. 42X 60x33 mm. 

Pris 5: 10 
Nr T 1985, tvö gong s, 2X 
463 pF. Stor l. 42x60x62 
mm. Pris 6: 55 

• Vridkondensator Nr T 
271, pert inoxisolerad, en
hö lsfostsättning , med 6 
mm oxel. Kop . 525 pF. 
Storlek 48x48 mm. 

Pris 4: 25 

Kopplingsplint Nr T 
1451. Av bokel it , med 3 
kontokthylsor ov mäs
sing, possonde vonl. bo 
nonstift. Pris O: 42 

Potentiometrar, av bästa 
fobrikot, hörd ko lbono 
utan skrapningar . 

Nr T 1648. Utan strö m
brytare . Log. Storl . , 0,005, 
0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1 eller 
2 megohm. Pris 3: 25 

Nr T 16-47. Med vrid
strömbrytore. Log . Storl. 
0~ el~ r 1 meg0h m. 

Pris 4: 65 
Nr T 1877. Med tr yck -

a. drogströmbrytore. Stor-
1ek , 0,5 och 1,0 megohm. 

Pris 5:10 

Potentiometer Nr T 1989, 
trödlind od, linjär, i bo ke
lit köpo, mox belastning 5 
watt . Finnes i storl. 30, 50, 
100 och 1000 ohm. 

Pris 3: 35 

Anoddrossel Nr T 1137, 
för dro sselkoppl. ov HF
pentod-detektor . 600 Hy. 
6000 ohm. 15 mA. 

Pris 7: 35 
Sildrossel Nr T 1136, 

mox. belostn. 200 mA. 
Likströmsmot st. c,o 150 
oh m. Indukt ans 21 Hy. 
vid 100 mA. 10 Hy . vid 
WO mA. Pris 13: 90 

Sildrossel Nr T 2141, 
mox. be :ostn. 100 mA. Lik
strömsmotstönd 500 ohm. 
Induktans 20 Hy . vid 60 
mA. Pris 8: 35 

lågfrekvenstransfarm. 
Nr T 2018, omsättning 1 ,3. 
Kopslod. Vikt 440 llrom . 

Pris 8: 30 

Omkopplare Nr T 1498, 
för enhöl smonto ge. 1/4" 
oxe l. Längd med oxe l 9 
cm. Finnes med följande 
kontakter, 1 x 7, 1 x 10, 
4X 2, 2x3 , 3x 3, 2X 4 oc h 
2x 5. Vid order uppgiv 
önskat antal kontakter. 

Pris 3: 15 
Omkopplare Nr T 2029, 

l ika föreg., men med 
glidkontokt utan knä pp. 
l X ll kontakter . 

Pris 1: 85 

79 



• 
• 

I 

PERMADYN 
HOGTALARE 
av allra bä sta fabrikat , 
i modernt utförande. 

T 1586 är även lämplig 
för inkoppling som mikro
fon till radioapparaten. 
Kopplingsschemo sändes 
gratis. 

Nr T 1586. Storl. 4". 
Fä ltstyrko c ,o 6500 Gauss. 
Tolspol eimp. 35 ohm/400 
pe r. Ma x. bela stning 0,5 
watt. Vikt 425 gram. 

Pris 11: 65 
Nr T 1587. Storl. 5". 

Fältstyrka 6500 Gauss. 
To lspoleimpedons 4 ohm/ 
400 per . Max. belastning 
1 watt . Vikt 530 gr am. 

Pris 13: 25 
Nr T 1588. Stort. 6". 

Fäitstyrko 7000 Gauss . 
Tolspo lei mp. 4 ohm/400 
per . Max. belastning 2,5 
watt . Vikt 630 grom . 

Pris 13: 85 
Nr T 1589. Stort. 8" . 

Fältstyrka 7500 G. Tol
spole,mp . 4 ohm/400 per . 
Max. belastning 3 wott. 
Vikt 930 g ram . 

Pris 17: 65 
Nr T 1590. Stort. 10". 

Fältstyrka 8500 G. To l
spoleimp . 8 oh m/400 per . 
Max . belastning 7,5 wa tt . 
Vi kt 1500 gra m. 

Pr is 23: 85 

Rörhållare Nr T 1070, 
av högvördig bakelit m. 
ingjuten föstplotto . 8-pol. 
okto lsockel. 
Pr is 0: 50, duss. 5: -

Rörhållore nr T 2169 
för miniatyrrör. 

Pris 0: 35 
Skärmburk Nr T 2 för 

minia tyrrö r. Av alum ini 
um. 

Pris 0: 40 
80 

BYGGSATS 
till en enkel, billig rad io som en pojke kon bygga . 

Ritning Nr A 90, till 
enrörs rodiomottogore för 
hörtelefon. Dri ves m. 10 
ficklamp sbatterie r. Rit
ning och arbetsbeskriv
ning ör o tydl ig a och ut
för lig a varför det ör lött 
och enkelt att bygga en 
liten rodiomott ogore med 
vi ,ken allo större statio
ner i Europa på mellan
och långv åg kunna av
lyssnas. Endast lödverk
tyg , mejse l och tång be
hövs för arbetet . 

Pri s 0: 60 

Rodiobyggsats Nr T 544, 
inneh. ett lämplig t radio
rör somt a ll o erfor derlig a 
dela r för byg ga nde av 
ovo nst. enrörs mottogor e. 
Batterier, opporotlåd o, 
antennmater ia l och hör 
te lefon ingår icke i sat
sen. r sats 19: 65 

Rodiolådo Nr T 93, t i II
verkod av brunbetsad o. 
fernissad björk , enligt 
ritning Nr A 90. From
panel borra d . Storlek 24 
x l 7x 12,5 cm.P ris 6: 85 

Rodiolådo Nr T 2002 i 
likhet med T 93 men 
obo rro d panel 6: 80 

AMERIKANSKA RADIOROR 

av förstklassigt fabr ikat säljas enligt särskild 
pr islisto som, jämte robottv,llkor sändes gra
tis på begäran . 

R E S T P A R T I E R av fabriksnya förstklassiga 
rodiorör , vilka utsäljos t i ll nedanstående låga 
nettopriser . 

Europeiska 
Nr 

TS77 
T 468 
T 1615 
T 16ll> 
T 882 

typer : 
Typ 

ux 208 
L 430 
Al 
B 1 

DT15 
typer : 

motsv., typ 
A 209 
B 406 
A 409 
B 409 
KC 1 

Netto pr st. 
4: 55 
3: 85 
3 : 85 
3: 90 
4 : 55 

Ame r ikanska 
T 906 typ 58 Pris pr s.t. 3: 85 
T 1340 typ 77 Pris pr st. 3: 50 

RORHANDBOK 
Rörhondbok Nr 88 -419, innehållande fu llstän

diga dato, sockelk op r. lingor och måttuppgifter för 
över 600 olika amerikanska och europeiska rör
typer, öven de nyaste typerna, miniaty r-, acorn
rör m. Il. En oumbärlig handbok för allo som ho 
med rodio rö r otl göra. Tredje utökade upp iogon , 
tryckt 1950. 80 sidor. Pri s 1: 75 

Hörtelefon Nr T 479. En 
förstkl assig telefon av 
bästa fabrikat, stabi lt o . 
nogg rant utf örande . Stör
sta känsligh et o. utmärkt 
ljudkv o lit e. 

Pris 18: 50 

lektor och vo r iometero v
stämning . Finnes för våg
längde r : 150-300, 250-450, 
400-800 och 800-1600 m. 
Vid bestä llning uppgiv 
önskad våglängd . 

Pris 21: 50 

Kondensato rsols Nr T 
799, rullblockkondensoto
rer , nya och felfr ia, i 
va rierande stor leka r. I 
satser om c ,o 30 st. Ko
to logvärde omkr. kr. 12,-. 

Pris pr sat s 2: -

Planetväxel Nr T 1793. 
Svarvad i mässing och 
stå i. Utvä xlin g l ,5. För 
fininställning av rodiosko 
lor etc. Längd 90 mm. 

Pris 1: 75 

81LV 18RATOR 

Vibrator Nr T 1882. 
Amer. bilvibroto r Elec
tronic 1703, omvond,o r 6 
vo :ts likström från b il
batteri e. d. till 115 pe r. 
pulserande ström vilk en 
kon upptransformeros ti 11 
önskad spännin g. Med 4-
polig sockel för omer. 
rärhål lore. 

Pris 16: -

Detektor Nr T 73, med 
känslig kristall, monterad 
på ebon itplatta m. stick
kontak ter o. dommskydd . 
Förnickl ad . 

Pris 2: 20 

Kristall Nr T 2003, fö r 
detektorapparate r. 
Provad. 

Pris 0: 95 

Kristollmollogare nr T 1 
i stor .ek endast 83x 60x 
28 mm oc h därför mycket 
bekväm att medföra . 
Hölje av bakel it. Utan 
detektor. !Passande de
tektor nr T 93.1 

Pris 7: 50 
C LA S O H L S O N &···- '"'c=-,-o__,.A-. -'"'8,-.,-1 - N SJ O N 

Antenner av alumjnium
rör, friståend e med pra k
tiska fästen. Starka, lött
monter ade och effektiva 
vertika lan tenner. 

T 187.q T 1880 T 188 1 

Fönsterantenn Nr T 1879 
ör 170 cm lång, tvådelad 
och förs edd med skydd s
hyl so. Fästet stä ll bart i 
tre lögen. Pris 9: 25 

Fönsterantenn Nr T 1880 
är i likhet med Nr T 1879, 
men tredelad och 350 cm 
lång . Pr is 10: 75 

Tokontenn Nr T 1881 är 
fyrd elad och försedd med 
överkapslade skarvar och 
kraftig löstanordning. 
Bakeli ti solering 5 meter 
lång . Pris 22: -

(=, ===il: 
Antenngenomföring Nr 

T 1591, klämmas fost mel
la n fönster och kar m. A ll 
borrn ing obehövlig . 
Längd 25 cm. Pr is O: 85 

Antenngenomföring Nr 
T 1816, av mässing med 
koniska tätning smuffor 
av bake lit och dubbla 
fästmuttrar för tråd en i 
var je ände. En praktisk, 
drogfri genomföring fö r 
5 mm hå l. 

Längd 20 cm 0: 72 
25 • 0: 80 
30 • 0 : 90 

Inomhusantenn Nr T 
1532, är en utmär kt an
tenn som ö r lätt att upp
montera . Försi lvrad spiral 
med två iso lerade stif t 
somt gummiisolerad ned 
ledning med bananstift. 

Pris 1: 65 

Jardledn ingsklämmo Nr 
T 1748, ov kraftigt golv . 
järn med förnicklad föst
skruv m. lösmutter. Max . 
grip vidd 23 mm. 

Pr st. 0: 35 

~AMI 111'10. 
lsolotarkedjo Nr T 296, 

med go lvon iserod, kraf
tig fj äder o. två porslins
isol otorer. Pris 1 : 05 

Tokrännsisalatar Nr T 
1166, av pors .in m. stån
dare och skruvk lömmo av 
kraftigt go ,voniserot järn. 
Höj d 36 cm. Pris 1: 40 

Å--, 
Åskskydd Nr T 166/. 

Automat. blixt- o . äver 
spänningsskydd för an
tennen . Kåpa av bake lit . 

· Pris 3: 60 

Antennomkopplare med 
bakelitsockel, löngd lO 
cm. 

Nr T 2100, brun . 
Pr is 1: 20 

Nr T 2101, vit. 
Pris 1: 48 

T 1484 T 1485 T 1486 T 1487 T 1488 

Rotlar och vred av prima högglanspo lerad ba 
ke lit, försedda med ingjuten meta llb ussning och 
lö stskruv, utom T 1484 och T 1485 som hor in ,ogd 
läs mutter för löstsk ruven. 6 mm hål. 

N r Diom. mm. l;läj d mm. 
T 1484. 30 17 
T 1485. 40 17 
T J.486. 40 20 
T 1487. Längd 36 mm. 14 
T 1488. Längd 44 mm. 17 

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

Pris pr si . 
0, 50 
0: 55 
0: 55 
0: 70 
0: 70 

INSJON 

Mikrofoner 

Mikrofon Nr M 573. 
Kolpulv er mikrofon med 
karboniserade e lektroder 
och inbygg d t rons!. Hölje 
och fot av pressad bake
lit . En liten trevlig mikro 
fon, för anslutning ti ll 
grammofonuttoget på ra
dio apparater. Matos med 
vant. ficklo mesbotteri. 

Pris 15: 85 

Mikrofonkapsel Nr T 
276, kolkornsko psel, L.M. 
Erikssons fabrika t, omon
terad, avsedd att inbyg 
gos i fodral efte r behag . 
Motstånd 40 oh m. Dio m. 
50 mm. Pri s 5: 95 

~ 
Mikrofonkapsel nr T . 

En mini atyr ko ,pulvermik 
rafon, endast 20 mm i 
diom . och dä rför lätt 
att dölj a. Pr is 3: 35 

• Mi krofontranstormotor 
Nr T 2017, omsättn. 1, 40. 
Passar ovonst. kolkorns
kapsel och oilo andr a 
lågohm iga mikrofoner. 

Pris 6: 95 

Kristallm ikr ofon Nr M 
833, RONETIE, i elegant, 
svart elle r vitt hö,je av 
plast med gängat fäste 
för handtag. En god mik
rofon med jämn återgiv
ning av allo frekvenser . 
Läng d 80 mm. d io m. 62 
mm. 4 meter mikrofonka
bel med kontakte r med
följ er. Pr is 38: 50 

Mik rofonelement Nr M 
834. Krista llsyste m RO
NETTE i hä ije av plast, 
stort . 54x l6 mm. Förnäm
ligt utför a nde . 

Pris 23 : 85 
Dito Nr M 835, som fö

regående men i hölje av 
aluminium, stor t. 50X 14 
mm. Pris 23: 80 

• M ikrofonkapsel Nr M 
547. Kristollmikrofonsy
stem kapslat i bakelit
hölje , stori. 48x 13 mm. 
För utbyte av eve ntuellt 
skad ade element i kri
sto 11 mikro foner, samt för 
monte , ing i hölje efter 
behag. Såväl kapsel som 
sladd måste vara skär 
made med meto d. Liten 
och god kristallkapsel av 
hög kvoli te . 

Pri s 22: 85 ... .. _ 
I l ll3 T 105 T 106 T 107 

Rott Nr T 103, gradera d från 100-0 över ha lva 
omkretsen. För 1/4" oxe l. 

Storlek 50 mm diam. Pris 0: 52 
Storlek 75 mm dinm. Pris O: 72 
Knopp Nr T 105, avsedd för reosta t , potentio-

metrar m. m. 40 mm diam. för 1/4" axel. 
Pr is 0: 50 

Knopp Nr T 106, 32 mm i diam ete r, för 1/4" oxe l. 
Pri s 0: 55 

Knopp Nr T 107, 27 mm i diamet er, för 1/4" oxel. 
Pri s 0: 48 

81 



Spinnrulle Nr X 93, RE
CORD 1500 C, är en ut
märkt pr ecision stil lve rkod 
svensk spinnrul le m. tyst
gående, spirolskurno dr ev 
på brygga. Axe , ov sil
ve rstål, justerbara oxe l
koppo r med ogotinloger. 
Lästogbo r revsprid ore m. 
vändba r knivb ult. Härda d 
frånkopplingsbor stål
spärr. Utfärd i mattför 
nicklad mässing. En lott 
gående rull e av fu i lgod 
kva lite. Pris 21 : -

Spinnrulle Nr X 409, 
RECORD 1600C, liknande 
typ 1500, men i a,ltige
nom högr e kva li te. Med 
äkta og9tloger, knivbult 
av ro stfritt stål , hårdför
kro mad evighetss kruv o. 
helgjut en lättmetallspo\e, 
samt justerbar broms. En 
verklig kva ,itetsrulle som 
stoppar för lå ngva rig 
anvä ndning. Pris 31: -

Extra låga realisations
priser på fiskkrok. 

,-; 

Fiskredskap 

~ -,....,~ 
Spinnspä Nr X 418. 4-de lot av heldragna, cy

li ndr. Sandviks stö .rär. Handt ag med nedfäl lt 
rullfäste och ned böjt grep p som ligger utmärkt 
väl i handen. Reväglor av hägglanspal. rostfritt 
stöl. Längd 5 fot. Isär tage t är detta spä endas t 
46 cm och med färes därför bekvämt i söväl rock
f ickan som ryggsäcken . Med tygfodral. 

Pris 34:-

= 
Spinnspä N r X 402, , Arjon Allround > 2-delot, 

tillverkat av splitkein. Med dubbelt korkhondtag 
somt skruvrullfäste . Metal.delorna äro av för
nicklad mässing . Ringar av ogotin . Längd 5 fot. 
Vikt c,a 125 gram. Med tygfodral. Ett ele ga nt 
och för stklassig t spä . Pris 30: -

• + 

Hesse-tacklet är en pa
tonterod nyhet som mäj
I i ggä r dragrodd o . spinn
fiske med naturligt be
te, dö tt el ler levande. 
Tack .el rotera r icke och 
är konstruerat sö att be
tet för en levande oc h 
naturlig göng i vatt net. 
Ti I lverkad av rostfritt 
stö t. 
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 
för kvidd. Lämpl igt fö r 
lä ttspinn och utter. 

Pris 2: 50 
Köp hela serien sö hor 

Ni o .ltid rätt storlek för 
tillgängligt bete . 

Spinnspö Nr X 96, tvödelat, av massivt stöl med skruvhopsättnin g. Og
lor EJV meta .I och refflat dubbelt t rähan dtag med skruvfäste för rullen 
somt förnicklad e besl ag. Ett bil.igt men starkt spä. Längd 4½ fot. 

Pris 10: 75 

Gäddkrok Nr 
färtent, med 23 
mässingtafs. 

' Re 1028, Ström- och sjöutter Nr X 302, vilk en lätt kan 
ihopsättas och söndertogas och därför är idea
lisk att medföra pö fisketurer. Väg er c ,o 1,2 kg. 
Pontonens längd 62 cm, tillverk ad av mässing 
samt mölot och fernissat trä . Marknadens mest 

cm löng 

Pris er hundra, 
nr 6/0 3: 65, nr 7/a 3: 85 

Fiskkrok Nr Re 1027, 
färtent, med flotsl ogPI 
fäste . Lämp,ig som löng 
revskrok m. m. Pris för 
hund ro: 
nr 9 10 11 

0: 50 0: 52 0: 55 

Dubbelkrok Nr Re 1030, 
med 24 cm löng grov 
mässingtofs . Storl ek 3/0. 

Pr dussin 0: 48 

efterfrögade utter. 

Mek. Gäddkrok Nr X 
305, til :verkad av brons , 
försedd med extra kraf
tig f jäder av rostfritt stöt. 
Fasta krok ens lä ngd 115 
mm. 

Saxen slör ovo nifr ön. 
Pr st. 0: 32, duss. 3: 50 

Pris 19:-

Dragvinda Nr X 404, i 
ny modell , med meta ll 
lag er. Diam . c,o 9 cm, 
längd m. handtag 25 cm. 
Revtrummans konstruktion 
är södon att li nan snabbt 
tork ar. I trumman finns 
plats för tvö drog . En 
stork och praktisk drag
vinda . Rödlackerad . 

Pris 2:95 

Krokskyddet Nr X 59, 
>ANTI > möjliggör gödd · 
fiske i va ssar o. vegeto
tionsri ka vatten. Drag, 
monterad e med >ANTI> 
kon utan olägenh et sjun
ka till botten uta n risk 
för att draget fastnar i 
ris eller stenar. Monterat 
pö trekrok i storl. 1, 2 
e,ler 3/0. 

Pris pr st. 0: 65 

Expert-draget Nr X 401, 
en en~el, pr aktisk anord
ning gör detta drag 
vasskyddat. Fastnar icke 
i bott envegetation eller 
vass. Skedens längd 72 
mm. Vikt 14 gram . Fär
ger, Matt silver , guld o. 
kop por. 

Pris 3: 25 

Alsig-Krok Nr X 131, är 
en pa tenterad stånd- och 
långrevskrok avsedd för 
f
0
iske m~dff dlevodånde agn. Stjärndraget Nr X 58, 
övert ro O agnfis- ett utmärk t ab bor r- och 

ken e j pö minsta sätt sko- Fil Nr X 368, av extra pr ima svenskt fabrikat. . öringsdrag, m. guldfjäl l 
dos av kroken och där- En mycket /inhuggen fil , speciel.t avsed d fo· r ,. 'd h lf" ·1 för kon leva i många pu uts, an o. e ors, v-
dygn. skärpning av fiskkrokar men även utmärkt vid rad insida. Skedens 

justering av brytarkont a kter, finmekaniska arbe- iängd 50 mm, monterad 
Pris pr 6 st. 2: - ten m.m. Längd 10 cm. Med etui. med fjäderklädd krok . 

Pris pr 12 st. 3: 90 Pris 0: 95 Pris 1: 75 
8""'2,----'-----------------=c"""L~A~S~O _,_H L S ÖN_&_C~,-o-A-. --8-.,-i-t,f SJ O N 

,Sweep-dragel> Nr X 
400 det verkligt föngst
givonde gäddraget, som 
är förvillande likt en 
mört eller iöjo, Genom 
den svaga böjningen blir 
draget roterande o. kon
struktionen medge r, alt 
draget kan böjas eller 
rötas efter behag. An
vändes för söväl rodd 

Bomullsrev Nr X 100 av 
12 / 15- trödigt fiskgarn, 
blöfärgat , uppi. i rullar 
om c,a 100 m. Lämplig 
ti 11 \öngrev ar, stöndkro
kor, angeldon m. m. 

Pris 2: 20 

som kost . Finnes i för - -
gerna mört eller löja . , 
Längd 11 cm. Vikt 25 gr . • •• " 

Pris 4: - - ···~.:- • 

MC< 

. 
Nylonrev av genomskin

lig massiv nylon . Mycket 
stor\. I ringar upp ti i l 
HJO m. 

Fisklina, s.k simpelkort 
ti i lverkod av extra pri mo 

r lingorn . Enastöende stark. 
1 Lämplig för löngrevar , 

dragrevor. angeldon, 
, stöndkrok m.m. Upplagd 

i rullor innehöllande c ,o 
7.5 meter. 
Nr X 299, grovlek 16---o. 

Pris pr rulle 1: 80 
Nr X 309, grovlek 16-9 . 

Pris pr rulle 2: 65 

Draglinor av rent Hel
si ngelin, impregnerade o. 
flä tade . Finnes i oblekt 
eller grön färg. Upplagd 
i 4 sammanhängande 
dockor a 25 m. Priset är 
pr 25 m. 
Nr 

X 425. 
X 427. 
X 429. 

Styrka 
19 kg 
25 kg 
35 kg. 

Pris 
1: 70 
2: 10 
2: 95 

Metrevslina Nr X 393, 
av rent Helsinge lin, me
delgro v, upplagd 6 kar
tor om 15 m 4 st. sam
manhängande i oavbru
ten tr6d=60 mtr. Styr ka 
7 kg. Pr korta om 15 m. 

Pris 0: 40 
Nr X 431 är i likhet 

med X 393 men styrka 8 
kg . Pr karta om 25 mtr. 

Pris 0: 90 

' Kräftmjärde Nr X 143, 
är en \. illu str. tillverkad 
med hopskjutbar fjädran
de stomme , i storlek 45X 
25 cm. Nätet av färgat 
garn 12-9 i maskstorlek 
12 och 14 varv pr fot . 
Erkänd •som det mest gi
vande redskapet vid 
kräftfiske. 

Pris 4: 10 

Ståndkroksredskap Nr 
X 367, innehö l.er 20 st. 
ståndkroksvindor av alu 
minium med pömonterad 
8 mtr \öng , mörkfärgad 
gäddrev. Därt i Il här 20 st. 
färtent gäddkrok av stöt 
med fastsatt mässings
tofs. Allt är förpackat i 
trälöda, invändigt avde
lad i 2 fock . Lödons 
stor i ek 26x 16x 8 cm. 

Pris 11 :-

Långrev Nr X 106, av 
Egyptiskt nätgarn, blö - 15-trådi gt , vattentvinnat 

färgat, för lagning av bomullsg arn. Revens 
fisknät . Säljes i spolar längd 100 mtr, 50 st. 
om c ,a 200 meter. Kirby -krok i ordinär stor
Nr X 303, grovlek 60-6 . lek fostknutno pö c ,a 70 

Pris pr spole 1: 10 cm \<'inga tafsar, förp. i 
Nr X 304, grov 'ek 80-6 kort. Mörkfärgad. 

Pris pr spole 0: 90 Pris 4: 50 
CLAS OHLSON & C : o A.-8 ., INSJON 

Ett bättre föngstresu ltat 
giver nya angeldonet 
>Pang>, enär detta kan 
placeras pö vidsträckta 
omröden, bakom uddar 
och skär . Med >Pang> 
blir uppmärksamheten 
väckt genom en kraftig 
knal l, och signalfjädern 
utvisa r var fisken noppat . 

Mekanismen är av ny, 
förbättrad modell, och 
fungerar sö fort fisken 
tagit betet och fjädern 
gått upp . Ti llverkod av 
kra ftig mässing och ro st
fritt stöt. OverJägsen an
dra förekommande kon
struktioner. 

Angeldon Nr X 416 
, Pang,, komplett färd igt 
med mekanism, rev, krok 
och spröt. Pr st. 1: 85 

Pr 6 st. 11: -
För de som själva vilja 

tillverka angeldon med 
knollsignol, finnas lösa 
mekanismer enligt ovan
stöende detaljbi ld . 

Mekanism Nr X 417 
, Pang, av mässing. Kon 
användas till allo angels
don. löttmonterot . 

Pris or st. 0: 50 

Angeldon Nr X J52. 
Med rulle av härdad ma
sonit, år til lverkat med 
tanke pö att 16 fram ett 
redskap som i utrustnin 
gen erfordrar mindre ut
rymme och samtidigt är 
lott . Rullens diameter 70 
mm tager 20 m 15-tröd. 
rev . Levereras fullt kom
plett med rev, spröt o. 
krok. Vikt pr don 150 
gr . längd 2T cm. 

Pr st. 1:50 
Pr duss. 17: -

,.Ui+-~= ~ 
~- -= i7~ 

Angeldon Nr X 172, 
med rymlig trärulle . le 
vereras fullt komplett 
med krok, spröt och 15 
m. löng rev. Ett präktigt 
angeldon till \ögt fris . 

Pr st. : 30 
Pr duss. 15: -

L 
Angelkrok av stål, extra 

prima kvalitet . 

Nr X 166, längd c,o 11 
cm. 

Pris pr st. 0: 22 
Pris pr duss. 2: 40 

Nr X 167, längd c,o 
12,S cm. 

Pris pr st. 0: 26 
Pris pr duss. 2: 75 

Angelspröt Nr X 173, 
av extra prima fjäder 
slö I, med räd lack erad 
signalkork . Längd 50 cm. 

Pr st. 0: 16 
Pr duss . 1: 80 

Angeldonsrulle Nr X 17S 
av golv . plöt. Upplindor · 
c ,a 20 m. rev. 

Pr st. 0: 32 
Pr duss. 3: 60 

Rulle Nr X 189, som 
föregöende med 15 m b lö 
gäddrev Nr 12-15 upp
lindad 6 rullen. 

Pr st. 0: 65 
Pr duss. 7: 50 · 

Nr X 387. Masonitrulle, 
storlek 70 mm i diam . 
Utan rev. 

Pr st. 0: 22 
Pr duss. 2: 40 
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Metspörulle Nr X 397, 
för p impel- och metspö, 
til lver kad ov kraftig alu
minium och mässing, den 
rymmer c ,o 70 meter lina 
o. är försedd med spärr. 
Vid inspo,ning av rev 
lö sgö res spärre n auto
mati skt. Revtrumman ta
ger 1 dm rev pö vorie 
varv. Diom. 60 mm. Vikt 

. 70 gra m. Pris 4: 75 

~ ;:::.,,s:;;:s 
·1.,1--i 

Pimpelspö Nr X 366. 
N ytt praktiskt pi mpelspö, 
till verk . dv limm. biörk
fon er m. rymlig pimpel
löd a och revvindo. Fer
nissat. Längd 37 cm. 

Hopfäl.b or t. 
Pris 2:-

Pirk, typ Ber gman, i 
pr ima kva litet. Finnes i 
färg erna, sil ver (SJ, kop
por (Kl , mässing (Ml , S/K 
och S/M . 
Nr Längd Pris 

X .02 . 60 mm. 1: 35 
X ,03. 70 mm. 1:45 
X 43,4. 80 mm. 1: 55 

Pirk Nr X 435, typ Si l
fon, _i f)_rimo kvalit et . Fin
nes , färg er som ovo n
stliend å Bergmo npirk. 
Längd 70 mm. Pri s 1 : 55 ... L 

Swing -pirken , 
lik modell. 

ny fi sk

Pr st. 
1: 75 
1: 65 
2: 10 
1: 80 

Nr mm 
X 405. 60 
X 406. 60 
X 407. 75 
X 408. 75 

< 

fö rsilv. 
gul met. 
fö rsi ,v. 
gulm et. 

Dirigoldpirk Nr X 176, 
är oöve rträ ffad pö grund 
av meta ll ens egenskaper , 
den polero s under metets 
gllng . Längd 95 mm. Bä
sta gödd - o. obborrpirk . 
Monte rad med 3-krok. 

Pri s 2:-

~iiiv>~ 
Gäddgungon , Plosse , 

är lämplig fär abor r- o. 
gäddfisk, den större kon 
genom sin tyngd, använ
das pö stora d jup, lär 
bl. o. torskfiske. Den gär 
vida rörelser i vattnet, 
och är förvil lande lik en 
riktig fisk. Til.vi:,rkod av 
blankpolerad tenn. 

Nr X 300. , Plosse , J.,. 
nior. Längd utom kroken 
50 mm, Vikt 3J gram . 

Pr is 4: 75 
Nr X 301. , Plosse , Se

nior. Längd utom kroken 
85 mm. Vikt 70 gram . 

Pris 5:-

P>1·, mode l l Bergmons
pirk en, ti:lverkod av d i
rigoldme ta l i. En pirk -som 

. lovordas av al lo f iskare . 
Nr X 291. Längd 70 mm 

monterad med tr ekrok. 
Pris l :'80 

Nr X 292. Längd 70 mm 
monterad m. enkelkrok. 

Pris 1: 75 
Nr X ,93 . Längd 85 mm 

monterad med trekro k. 
Pr is 2: 15 

Nr X 294. Längd 85 mm 
monterad m. enkelk rok. 

Pris 2: 10 

Pimpel Nr X 72. ,Kv id 
dan,, är en lite n pi rk, 
endast 20 mm iö ng, som 
visa t sig var a mycket be-
1,1ärlig för horr, sik 1 )ox
ö ring och ab bo rr e.Mo n
ter ad med 45 cm löng 
guttafs. Pr is 0: 85 

Rullbly Nr X 135 bä sta 
metr evssän ke, v ikt c ,a 
15 gr . Pris 0: 15 

Fiskredskopsl6da Nr X 
396, t i I lver kad av fast 
unicopap p. Invändigt de
la d i fock för oli ka ·red
skap . Fö rsedd m. göng -

1.ärn -och ö loc ket ordet 
iskred skap. Storlek 23x 

12X4 cm. Pris 1: 40 

LÄTTMET ALLBATEN 

En god sjöbö t , synner ligen lä tt att ro och manöv
rera även i de svöroste situationer, enär den är 
byggd och utformad efter vöra beprövade vät
ternsnipor och norrländska fiällbötor . Den bäres 
lätt av tvö man. 

O sänkbar och underhåll sfri. De t re v.attentäto 
skatten gör, a tt böt en flyte r helt vattenfylld. Kar
rosionsbest_ö~dig aluminiumplåt , 1,25 mm, ger 
oanade mo 1l1gheter att utan kostnader och besvär 
allt id ha sin båt rustad fö r användning, utan 
tanke pö ,sommartorka> e l.er v interkyla. 
Längd, 4,500 mm. Största bredd, 1,180 mm. VikL 
55 kg med öro r och durk, vilket t illhör standard 
utrustn ingen. 

Pris rent netto kronor 600: -

Böten levereras emballage- och fraktfritt till Eder 
när maste iärnvögsst .otion. · • 
Vid order torde minst kranar 25, - medfölja 
be stä .lningen . 

Kano tpaddel Nr U 127, Max Anderssons beröm 
d_o tillv .. Av oljad oc h fernissad gran med mäs
singsbes .og. Tvödelod. Läng d 225 cm. Vikt c,a 
1,3 kg . Pris 22: -

Tävlingspodde( Nr U 955, extra lä tt med i höligt 
skaft och skölod . Marknadens förnämsta paddel. 
Max Anderssar.s berömda ti llverkni ng. Bredd 190 , 
mm. Vikt c,a 1 kg. Pr is 28: -

Enbladig paddel Nr U 156, för kanadensiska 
kanoter, ,ätt och stark. Oliad oc h fernissad. To
ta l längd 155 cm. Pris 14: -

Sorgbrädo Nr U 155, ti I lverkad av bak med 
lister . Pris 9: 50 

Sorgbräda Nr U 201, av bak, för tvö monskana-
ter. Helb osode. Med li sten. Pri s 14: -

_Styrfeno Nr U 203, för pod de lkanoter , av rost
fri stölplöt , montering sfärd ig. Pri s pr st. 3: -

Droppring Nr U 3, av fä rgat, massivt gummi, 
att satta pö paddeln . Hindr ar vattn et att rinna 
längs eft er de nsamma. Pris pr par 1 ;'-

c LÄ s ö H L so N-& C: o Ä. - B., I N s JO N 

FOR KANOTBYGGET 

U 1247 

Spontsolser till kan~ter, bestöende .~v spa nt o . 
stävor av ask, samt dacksba lkor av b1ork, sögode 
och putsade men ei nitade, fi nnes till_ följa nde 
kanotkonstr ukti one r enl. nedanst6e nde ri tningar. 
Nr U 120. A iand . Pr is p r sats 30: -

Luftmadro sser av kra ftig gu mmerod väv i grönt, 
eller bl6tt. Stor lek med kudde c,o 73X207 cm. 
Idealiska fl ytmodrosse r vid bod och en utmärkt 
campingbädd, reser vbä dd i sommarstugan etc. 
Tar obetydlig plats i rycksäcken. 

Luftmodross Nr U 1247, >Popular> . 

Nr U 308. Mono. > > > 30: :-- Pris 69:-
Nr U 159. Eve. > > > 30: -
Nr U 121. A l li. > > > 27:-

Luftmadrass Nr U 12-48, >Superb>. Pris 79: -

Nr U 122. Nya . > > > 27:-
Nr U 160. Junior 32. > > > 30: -
Nr U 124. Nova. > > > 25: -
Nr U 125. Flygfiske n. > > > 25: -
Nr U 204. Duetten. > > > 32: -
Nr U 491. De tvö . > > > 36:-

Sots Nr U 205. ,Kanada> bestör av spa ntribba r , 
ej basade, i till räck li gt a nta l , maskin hyv lade och 
kantfrästa . Pris pr sats 28: -

Bälg Nr U 1253, under
lättar uppb lösninge n av 
luftmodrosse r och bad 
böta r . Pris 4: 50 

Simbälte Nr U 127.f av 
gummiväv, storl . 15X60 
cm. Pr is 8:-

Fär- och akterstävor Nr U 202, för >Kanada> 
(ytter och in ner), bosad~ ?Ch fasad_e _i fä rkant .. <:n· 
ligt resp. konstruktionsritn,ng. Somt1_d1gt me_dfol1~r 
mo l lar t i ;J dessa, vi lko kunna onvondas vi d sta
varnas uppsä ttni ng p6 bädd Pris 28: -

Simbälte Nr U 1273 av 
gummiväv, stor!. 20X45 
cm. Pr is 6: 40 

Kopparspik Nr U 150, för nit ning av kan otspant. 
Län gd 38 mm. Med kupiga brick or . Pris pr duss. 
spik och nitbr icko r 0: 35. Pr g ros s 2: 80 

Kanotkudde Nr U 1275 
av gummiväv, stor! . 48X 
38 cm. ~ Kopparspik Nr U 200, är i likhet med N r U 150, 

men i längd 19 mm, passande helbordlagd a ka
note r . Pris pr du ss. sp ik med brickor 0: 25. 

Pr is 14: 25 

Pr g ross 1: 85 
Koppornubb Nr U 151, fö r spi kning av kanot 

du k. Längd 9 mm. Säl jes i ka rto nge r o m 1000 st. 
vi lket är lagom t i ll en kanot . Pr kart . 2: 40 

Konotduk. I m6 n av t i l lg6n g ti llhandohöllo vi 
även konotduk. Begär prover och pri suppgift. 

Reskudde Nr U 1276 av 
g ummiväv . Sto r !. 28x28 
cm. 

Dykarglasögon Nr U 
972, til lverkade av gu mmi 
och med splitte rf ri tt g lo s. 
Gummila meoler gäro att 
glasögonen sluto absolut 
vattentätt krin g ög onen. 
Bästa fabr ikat. 

Pris 4: 95 Pr is 7: 10 

Kanotritningar 
Ritade av ing . Sven Thore ll. 

Ritni ngssotserno best6 av linje
och a rbe tsritningar i skola 1, 10 
samt spant e ll er mo ll ritn ingar o. 
stävri tningar i nat ur lig storlek. 
Til l varje ri tningssat s fö lj er utför
li g arbetsbesk r ivn ing . 

Ritning Nr RO 56. Poddeltäv
lingskono ten >Nova>, längd 5,10 
m, bredd 0,525 m, höj d Yid noll 
spant 0,215 m. Torpedfor mod. 
Bygg es av ribbor och duk. 

Pr is 3:-
Rillling Nr RO 57. Padde lkono

ten >Flygfiske n>. Lä ngd 4,5 m, 
br edd 0,60 m, hö jd vid no l lspant 
0,215 m. Byg ges av r ibb or och 
duk . Torpedfo rmad kanot fö r poi· 
kor och medel stora persone r. 

Pr is 3:
Ritning Nr RD 108, till >Junior 

· 32>. Idea lisk utfärd skanot. Längd 
4,8 m, bredd 0,66 m, hä id vid 
no l lspont 0,24 m. Bygge s av rib 
bor och duk. 

Pri s 5:-

Ritning Nr RO 62. Padde lkano 
ten >Åland >. Län gd 5 m, bredd 
0,66 m, höjd vid no ll spont 0,25 m. 
Bygges av r ib bor och d uk. Kajak
form ad utfär ds- och lö ngfärdsko 
not. Mycket ry mlig och sjöd ugl ig. 

Pris 5:-
Ritnin~ Nr RO 63. Tvö monsko

noten >Eve>. Längd 5,16 m, br ed d 
0,70 m, hö jd vid no ll spont 0,26 m. 
Lättpodd lod, sjödugli g kanot med 
gott utrymme lär 2 persone r. 
Bygges av ribbor och duk . 

Pr is 5: -

Ritning Nr RO 107. Pad delka no
ten >Nya>. Längd 4,20 m, bredd 
0.70 m, hö jd vid no ll spont 0,25 m. 
Kan utrustas med 2 kvm hjäl p
sege l. Stadig och rymlig ·med 
p lats för packn ing. ByQges av 
ribbor och d uk, Pri s 5: -

Ritning Nr RD 59. >Alli> , pad 
delkonot, längd 4,80 m, bredd 
0,60 m, hä id vid no ll spont 0,243 
m. Byg ges av ri bbor oc h duk . 
Torp edfo rmad kanot för utfärder . 

Pr is 5: -
CLAS OHLSON & C: o A.- B., INSJON 
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Ritning Nr RO 61.-· Tvöma nska

noten >De två>. Längd 6,30 m, 
br edd 0,66 m, höjd vid no l lspont 
0,276 m. Tack vare sino lönga 
slanka linje r är denna kano t myc
ket lättpodd lad och dö de n är 
ri tod fö r bygg nodssättet ri bbor 
och d uk, kan den bygga s av vi l
ken amatör som helst . 

Pr is 5: -

Ritn ing N r RO 64. Tv6monsk o
noten >Duettcm>. Län gd 6 m, 
bredd 0,86 m, höjd vid nol lspont 
J,25 m. En snob b men önd6 sjö
duglig kanot med tvö sittrum. 
Ritad för hel bordlägg nin g med 
dukkläd sel. 

Pr :s 5:-

--<c...·· .. ==···· ===~ e:. ~ 
Ritning Nr RD 65, t i l l kano dens. 

kano ten >Kanada> . Längd 5,18 m, 
bredd 0,86 m, hä id vid no !spant 
0,320 m. Oppe n >Indianka not>, m. 
uppsvä ngda stävar. Bygge s av 
hel bo rdlä ggn ing m. dukk lädsel. · 

Pris 5:-
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N r U 68, typ ,Silvo h,_ ör __ den mest använda 
täv .ingskompossen. Spec1alvatskefylld, fungerpr 
perfekt ned rill minus 42 grader. Storlek 6X 12,5 
cm. 400-grodering på kompasshuset, och 6300-
gradering på linjalen. Pri s 18: 50 

Nr U 69, typ ,Silvo 2> 
dering. Vätskefylld. 

storl. 5x 10 cm. 400-gro
Pris 1-4: 50 

Skolkompass Nr U 71, typ >Silva 5>. Med luf t
fyllt kompasshus och linjal i starl. 5x 7,5 cm. Hor 
samma utförande i ovrigt som de dyrare ,S ilv a,
kamposserna. Pris -4: 80 

Kortmätare direkt av
läsbar i km och delar 
därav fö r 8 o .iko kort
skolar, dubbelsidig. Helt 
av förnicklad mässing 
med kupiga glos. Med 
läderetui. 

Nr U 1286, med bygel. 
Nr U 1~85, med skaft. 

Pris 7: 85 

Stovlampa Nr T 2053 m. 
ytterhölje ov helvulkan i
serot svart gummi. Stöt
säker, vattensäker och 
gnistsäker. Godkänd ov 
Spröngämnesinspektionen. 
Passande batterier är 
2 st. T 594 samt gl öd
lampa fö r 2,5 V. Längd 
19 cm. Pris utan batterier 
och glödlampa. 

Pris 7: 75 

Stovlampo Nr T 2054, av 
bakeli t. Längd ~O cm. 
För 2 batterier T 594 och 
2,5 V. glödlampa. En väl
gjord och elegant lompo. 
Pris utan batterier och 
gl ödlampa. 

Pris 5: 95 
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Tältimpregnering Nr U 
55, konserverar duken o. 
håller den mjuk o. smi
dig somt vat tent ät så att 
den motstår det mest 
ihållande regn. 1 liter 
räcker ti 11 3 kvm yta. 
Oöverträffat impregne
ringsmedel för tält, pre
senningar o. dyl. Burk 
om 1 liter. 

Pris 3: 90 

• - ::::...x:; ~-
Tältpinne Nr U 289, ov 

aluminiu m. Längd '29 cm. 
Pris 0: 65 

Linstramare Nr U 146, 
av golv. järn . Oumbär
liga för spänning avtö lt
linor o. dyl. 

Pris pr st. 0: 10 

Patronfodral Nr U 1033, 
ov kraftig bakelit. Passar 
5 st. vanl. hagelpatroner . 

Pris 1: 15 

Campingkök Nr U 1306 
ESBIT för vörmetablett er. 
Hopfällt endast 97X 73X 
18 mm och därför lätt ott 
medföra. En 20-osk tablet
ter medföljer. 

Pris 3:-

Värmetobletter Nr U 
1305 ESBIT ett torrbräns ie 
med hög värmeeffekt . 
Säkert och gi f tfr itt . I osk 
om 20 tabletter. 

Pris 1: 50 

Spritkök Nr U 1100, 
, HAAJ , är det enklaste 
o. säkraste ov alla sprit
käk. Ti I I verkat av mäs
sing och bleckp låt i stä i l 
av bronserat järn i starl . 
13Xl3X5,5 cm. 

Pris 3: 50 

Spritkök Nr U 823, till
verkat av iärnp:åt. Brin 
ner med rödsprit. Enkelt 
effektivt och billigt. Höjd 
9 cm. 

Pris 1: 50 

Turistbägare Nr U 1, 
ov plast, höjd 80 mm. 
Kan skjutas ihop till en 
liten dosa i storl. 65X22 
mm. Med saltbehö l ,are i 
locket. 

Pris 1: 60 

Armstärkore Nr U 1053, 
av ex. kraftigt o. elastisk t 
rött gummi. Längd 50 cm, 
kan uldroga s till över 150 
cm. 

Pris 3: -40 

Skidspännare Nr U 973, 
en prakti skt och hållb ar 
av rostfritt stål o. k.oss 
ov trä. Skidorna spännas 
samman snabbt och be
kvämt. Passar upp till 9 
cm breda skidor. 

Pris pr par 1: -

Nätka sse Nr X 376, f lä
tad av kraft ig t vitt bom
ullsgorn. Storlek c,a 30 
X30 cm. En händig kasse 
för paket, frukt , fisk ell. 
a ndr a saker. Tom tar 
den mycket liten plats i 
fickan eller handväskan. 

Pris 1: 95 

Sodel skydd Nr Y 2Sl 
av akvinyl. Passar al ,a 
sadel ty per. 

Pris 0 : 85 

Bagagestöd Nr Y 64, är 
ett oumbärligt komple
ment ti Il de flesta pake t
hålla re. Automatisk spärr
ning i 3 olika läge n. 
I nerfä l.t läg e skydd ar 
det kappan för hjulet. 
I utfällt läg e blir paket
hå l laren 60 cm bred. Vikt 
1 kg. Lev . i färgerna, 
Si lver, röd el er grön . 

Pris -4: 50 
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Cykelslirskydd . >Effek
ti v• ov oljehärdat man
gon stöl. Stor hållbarhet 
o. effektiv g rip förmöga. 
Patente rad konstruk ti on, 
Nöta e j däcken. Hindrar 
ej användning ov dyna
mo lykto. 

Nr Y -40, för 28 tums 
ringar. Pr st. 3: 35 

Nr Y 41, för ballong-
ring ar. Pr st . 3: -45 

Cykelställ Nr Y 54, 
,Polh emsstödet> är starkt 
e ,ego nt o. praktiskt. Den 
patenterade anordningen 
m. polhem sknut hor löst 
probl emet ott få from ett 
stöd sam håller för allo 
påfrestningar. Ex. brett 
och sto bi Il grepp i ned 
föl It lä ge. Pr is -4: 95 

r 
Cykelnomnskyll Nr Y 63, 

förnickl. att skruvas pö 
romen. Med kort å vilket 
namnet skrives, skyddat 
av cellu loidfönster. Kom
bine rad med framhjuls 
höllare . Pris 0: 70 

Cykellyklkabel Nr Y 58 
med stölsr;,iral av blan k
i"Olerad förzinkad tröd 
med extra prima kabel 
samt kabe iskor av mäs
sing . 

Pris pr st. 0: 30 
Pris pr duss. 3: 15 

Phiiips ,PHILIDYNE• har mark nadens minsta och 
lätt aste generator med 3 wat ts effe kt och spön
ni ngen 6 valt . Lyser bro t . o. m. när mon gör med 
cykeln. Generatorn är inkapslad i ele gant och 
dammtätt hö lje, som icke oxideras . Strölkostares 
är i modern dropp form , förkromad och högglans
pol erad och finnes i tvö stor lekar. 

Cykelbelysning Nr Y 79, Philidyn med liten 
strålkastare med okrossbar lins av plast. 
Komplett med generator och sladd. Prl s 25: -

Cykelbely sning Nr Y 92, Philidyn med stor 
str6Ikostore med kupigt glas. Komplett med gene
rator och sladd. Pris 26: -

Cykelbelysning Nr Y 72, , Super-Revil, , utförd i 
blankpolerad lättmetall. En modern cykelbelys
ning i schweiziskt precisiansutförande. Strölkastare 
med kupigt glas i diam. 9,5 cm med mattslipad 
kant och försi .vrad reflek tor. 6-polig dynamo för 
6 volt, 2,1 watt. Pris 21: -

Cykelbelysning Nr Y 283. Den pat enterade, 
fri ktionsfria Raleigh , Dynahub, är helt oberoen
de av snö och slirigt väglag. Bestör av ett 
komplett framnav med inmonterad generator utan 
rörliga delar, strömlinjeformad strölkas tare med 
förkromad frontring och röd bakly kta. Kompl. 
med sladdar och glödl ampor. Pris -41: 50 

Cykelväxel Nr Y 70, 
,Si mplex> en enke l och 
kraftig konstr uktio n, en
ligt den kända och be
prövade princip en med 
o lika stora kedjehjul. Med 
ett enkelt handgrepp pö 
växelspaken kan mon 16 

tre o lika utväxlin gar pö cykeln. Det är uppenbart 
vi lka fördelar en treväxlad cykel har, dö man 
kan anpassa utväxlinge n allt efter vä gens beskaf
fenhet . 

Pris utan kuggkrans 18: 85 
Kuggkronsar, för ,Simp lex> cy kelväxe l passande 

Torp edo e:ler Nova frihjulsnav. 
Nr Y 73, med 17-19- 21 kuggar. 
Nr Y 74, 16--19-22 
Nr Y 75, • 16--18--20 
Nr Y 76, , 17-20--23 

Pr is 6: 20 
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Vägmätare >Lucon för 
cyklar. Mäter upp till 
10.000 ki .ometer. Minsta 
avläsning 1()() met. Mon
teras pö framaxeln. 
Nr Y 15, för 28" ringar. 
Nr Y 16, för 26" ringar . 

Pris 6: 20 

Cykellås Nr Y 48. Be
kväm lösning från sidan . 
Nyckeln sitter kvar i låset 
dö lö set är öppet. By
geln och lösets inre de
lar rostskyddade. Lev. 
med löshuset o lufll inium
bronserot eller svortlac 
kerat . Varie -lös med 2 
nycklar. 

· Pris 2: 10 

Cykellås Nr Y 61-, lika 
som föregöende m. större 
och vidare gap , passan
de lätt vik tsmotorc ykla r 
och cyklar med ballong
ringa r. 

Pris 2: 75 

"''" Cykelhandtag Nr Y 98, 
av extra pri mo rödbrunt 
gummi . Längd 9 cm. 

Pris pr p ar 0: 98 

Cykelhandtog av extra 
prima rödbru nt gummi 
med rutig mönsterpress
ning . 

Nr Y 99, längd 13 cm. 
Pr is pr par 1: 25 

Nr Y 100, längd 17 cm. 
Pris pr par 1: 55 

\ --====--- ' 
Motorhandtag Nr Y 101, 

av kraftigt svart gummi. 
Bananformat, längd 17 
cm. 

Pris pr par 2: 25 

87 



~ 
~ 
Däckpål äggare Nr Y 65, 

,J o e> är ett pat entera t 
verkt yg för avtagn ing o . 
pölä.ggni ng ov cyke ldäck . 
Ni blir fä rv6 nod öve r 
hur lätt en däc koml ägg 
ning är med >Joe>. Ko n 
icke skodo sla ngen . 

Pris 0: 80 

Cykelpump Nr Y 243 ov 
cellul oid i svart e l ler sil
verfärg . Längd 35 cm. 

Pris 2: 65 
Cyke lpump Nr Y 244, 

so m fö reg . men lä ngd 
42 cm. 

Pris 2 : 85 

Inga fler punkteringar! 
luftvulk Nr Y 69, hor 

pö kort tid blivit en sen
sation för o ,lo cykelägo
re, ty den el imi nera r all 
cykelpunkiering, vulkor 
reden upp komna stickhöl, 
somt ökar ·slangens livs
längd. Luftvul k vu ,kor 
även stickhålen medan N i 
ökar , Varje tub räcker 
till tvö hjul. Bruksonvisn. 
medföljer. • 

Pris pr tub l: 95 

Cykelborsle Nr Y 34, 
med bor st av tunn stö 1-
tröd, för rengöring av 
nav, kedjor o . dyl. Längd 
31 cm: 

Pris 0: 65 
Cykelborste Nr Y 37, 

, lika som fä regöende , men 
prima svart borst. 

Pris 0: 65 

••••• \, I· . 

C'ykellack Nr Y 47. Hö l l
bqr, med hög g la ns. 
Dammtor kar p6 c ,o 4 o. 
hördnor pö 12 t i mmar . 
Burkor i stor lek 50X 50 

1mm. Finnes i fä rge rna: 
Svart, b run, mahogny, 
grö , gr ö n, räd, orange 
och blö. 

Pris pr burk l: 35 
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Bakljus Nr Y 93, för 
motorcyklar och lättvik
tare. Lamphöljet , diom. 4 
cm, är av räd plas t och 
ger rätt sken boköt . 
Nummerplöten belyses 
genom ett cel lu loi d fäns
ter . Pris 2: 10 

~ ti ••• 
Kabelhållare Nr Y 245, 

av svart, rätt ell er vitt 
gummi. En prakti sk h61-
lore , skyddar lackering
en, skramlor ei, sitter sä
kert. 
Pr st. 0: 20, duss. l: 85 

K AB El 

Bowdenkabel Nr N 412 
överklädd, svar t e ;ler sil
ve rfä rgad, för 1,5 mm 
stöllino . 

Pris pr mtr 0: 95 
Stållina Nr N 413 för 

bowdenk obel. Grovlek 1,5 
mm. Pris pr mtr 0: 45 

Wirestopp ov mässing. 
Nr Y 192, lä ngd 6 mm. 

Pris pr st. 0: 30 
Pris pr duss. 2: 85 

Nr Y 193, längd 20 mm. 
Pris pr st. 0: 35 

Pris pr duss. 3: 95 

Förgasare för lv-motor
cyklor från 74 til l 125 ccm. 
Den är av gjuten alumi 
nium och hor stor t luft 
intog med filt er . Flottör 
och tro tter av mässing m 
stä llbara nölor. 

Nr Y 238, standardf äste , 
se bilden . Pris 19: 50 

Nr Y 239, Sochsty_p.: 
Pris EJ: -

Backspegel Nr Y 94, för 
cyklar och motorcyklar. 
Spegelgloset skyddas runt 
om av en gummiring , 
diom . 10,5 cm. Stabilt 
fäste. Pris 2: 10 

Motorcykellås Nr Y 280. 
En kraftig, fjäd rand e stöl
by gel , longd 65 cm, helt 
över klädd med gummi. 
Med dyrkfritt lös och tvö 
nyckl ar . Pris 9: 50 

Ljuddämpare Nr Y 251 i kraftigt utförande och 
förk romad . Längd 50 cm. Fäste för 30 mm rör . 

Pris 12: 75 

ljuddämpare för lö ttv iktsmotorcyklar . Tillv . av 
kraf ti g p låt och med e legant blankpolerad för
kromning . Längd 50 cm. 
Nr Y 232, med fäste för 30 mm rö r. Pris 12: 40 
Nr Y 233, med fö ste för 36 mm rör . Pris 12: 45 

Emblem Nr Y 227, fö r 
mässen e l l. motorjackan. 
En mycket popul är nyhet 
för moto rcyklister . Emble
men öro elegant utförde 
o. c ,o 10 cm brede . Föl
jande märken finnas , 
JAP, AJS, Ariel, BSA 
BMW, Dougla s, Horl ey 
Dovidson, Hvo, DKW , 
FN, Indie n, Norton, NSU 
Royal Enfie ld, Jowo, Ter
rot, Rex, Motchless, Ziin
dopp, Sorolea, TWN, Ve
loce tte Effyh, Gillet, 
Suecio, Triumph, Monark, 
NV, Kärnan, Sva len, SRM, 
Rudge. Pris 2: 45 

Bakdyna Nr Y 241, för 
specie llt 125 ccm motor
cykla r m. bakställ, samt 
även större motorcyklar. 
Tillverkad av brun eller 
svart galon o . stoppni ng 
m. 6 resörer. Stor! 28X 
19X 10 cm'. Fästkla mmor o. 
skruv medfölj er . 

Pris 13: 75 

Skärmdyna Nr Y 242, för 
motorcyklar . Den är av 
bru n el. svar t ga lon med 
gummi tog e lstoppn i ng . 
Skål ig masonitb otten m. 
järnförstärkning och med 
tvö bultar för fastsött
ni ngen . Stor! . 25x l 7 cm. 

Pris 17:-

1 
Motorcykelstöd av stöl

rör med kraftigt föste. 
Svortlackerot. 

Nr Längd 
Y 236. 25 cm. 
Y 237. 30 cm. 

Pris 
10: 80 
10:_95 

Pejl ingsstång Nr Y 174 
för bilor. Föste och stöng 
förnicklat. Og lor för vim
pel. Längd 42 cm. 

Pris 2: 95 
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Reglementsenliga re-
gistreringsskyltar för mo
torfordon. Gjutna av alu 
mini um, lacker ade och 
med slipade kaht er. 

Nummerskylt 
Nr Y 179 för 3-siffr. nr. 

Pris 2: 30 
Nr Y 180 för 4-siffr. nr. 

Pris 2: 60 
Nr Y 181 för 5-siff r . nr. 

Pris 2: 85 
.. Aluminiumnit Nr M 952, 

for n1tn1ng av siffror o . 
bokstäver. Längd 10 mm. 

Pris pr l 00 st. 0: 40 

AICD 
Bokstäver Nr Y 186, fin

nes fr ön A-Z . 
Pris 0: 20 

1231 
Siffror Nr Y 185. 

Pris 0: 20 

Ovanstående siffror a. 
bokstäver användas även 
till andre ändamå l t . ex. 
pö pastlådar . 

Besiktningsskylt, aval. 
Y 253, alumin ium. 

Pris 0: 25 
Y 254, förn . mässing . 

Pris 0: 35 
Skattekvittohållare av 

plast. 
Y 248, 

Y 249, 

utan namnpl6t. 
Pris 0: 70 

med nomnplöt . 
Pris U: 90 

Skattekvittohållare Nr 
Y 172, av cell uloid och 
alum iniump löt . <J: 65 

Skattekvittoh611are Nr 
Y 169, med celluloidföns
ter och plats för namn
gravyr. Tillv . av förnick
lad pl6t. Pris 2: 65 

Kabelskor, av kraft ig 
förtent mässing . För kab 
la r med nedanstöende 
a rea . 

Nr 
Y 160. 
Y 161. 
Y 162. 
Y 163. 
Y 164. 
Y 165. 
Y 166. 
Y 167. 
Y 168. 

kvmm 
1%2 
21/2 
4 
6 

10 
16 
25 
35 
50 

Pris pr 
st. duss. 

0: 04 0: 30 
0: 05 0: 35 
0: 06 0: 45 
0: 07 0: 55 o, os o, se 
0: 10 1: 15 
0: 15 1: 60 
0, 25 2: 15 
0: 32 3: 35 

Kabelskor för bilbatte 
rier . Synnerlig en kraftig 
typ av förblyad mässing . 
Nr Y 154, po sit iv. 

Pris pr st. l: 25 
Nr Y 155, negativ. 

Pris pr st. l : 25 

~ 
Bult Nr Y 173, med mut

ter, passar batterikabe l
skor. 

Pris pr st. 0: 25 
Pris pr duss. 2: 35 

~ i!!!tW 
Kabelsko Nr Y 158, för 

töndkabe ins spolönda. 
Pris pr st. 0: 10 

Pris f?r duss. 0: 85 

Kabelsko Nr Y 159, för 
tö ndkabe l, med fjäder · 
föste t i ll tändstiftet. 

Pris pr st. 0: 16 
Pris pr duss. l: 65 

Körriktningslampa Nr Y 
247, Av plast med gängad 
röd huv. Storl ek 8x 9 cm. 
Liten enpolig swonsockel. 

Pr st. 6:-

INsJON 

I ,a:, 
Handlampa Nr Y 95 

m. splitterfri skyddsk6 pa 
av glasklart konstharts 
med matterat glo s under 
skyddskåpan och med 
handtag av bak elit. Lamp 
höl lare med lite n tvöpo 
lig bajonettfattning. En 
tät , exp .osionsfri svag
strömslampa för bi ler a . 
bötar. Längd 18 cm. 

Pris 9:-
Reservglas Nr Y 56, ti l l 

ova nstöende lampor. 
Pris l :-

Vaggbelysningar för bö
tar, sk6pbilar, bussar 
m. m. Sned sockel av 
bakelit, di a m. 6 cm, och 
m. lamphållare av mäs
sing i typ , tvöpolig liten 
swon. Endast för svog
ström. 

Nr U 1114, m. klar pa 
lystyrenskyddsköp a . 

Pris 7: 25 

Nr U 1113, med matt 
glas inuti skyddsköpan. 

Pris 8: 25 

Klotlampor med liten 
tvöp olig , swansockel, pas
sande avans! . hond ,am
par och väggbelysningar . 

Nr , Pris 
T1955, 3volt 3W . 1: 
T1956, 6 > 3W. 1: 
T1957, · 6 > 5W . 1: 
T 1958, 6 > 10W. 1: 60 
T 1959, 6 15W. 1: 60 
T 1960, 12 3 W . 1: -
T 1961, 12 5 W. 1:-
T 1962, 12 10W . 1: 60 
T1963, 12 15W . 1, 60 
T 1964, 24 5W . 1: 20 
T1965,24, 15W . 2: -

Klotlampor med lite n 
enpolig swonsockel. 
T 1928, 6 vol t 5 W 1: -
T 1929, 6 > 15 W 1: 60 
T1930, 12 > 5W 1: -
T1931, 12 , 15W 1: 60 

Sladdlampa Nr Y 246, 
för b i iar. Helt av plast 
för lampa med lit en en
polig swansocke l. Längd 
145 mm. 4 m slad d med 
krokodi lklämmo r att 
koppla till bLbatteriet. 
En oöm lampa som tar 
lit en plats. Pris 7: 50 

Backspegel Nr Y 256, 
av 6 mm slipat spegel
glas i storl. 15X6 cm. 
Föste med kulled . 3: 25 

Baklykta Nr Y 252 med 
stoppl jus, för lastbil ar o. 
släpvagnar. Svartlacke
rad med förnick lad ring 
a. spli tterfria ales. Diam . 
9 cm. Pris 7: 45 

Avgasrärförlängnlng Nr 
Y 208 av förnick iad blank
polerad pl6t, med fäste. 
Längd 23 cm. Pris 3: 30 

Nyckelfodral Nr U 1025, 
av extra pri mo löder, 
speciellt för bilnycklar . 

Pris l: 25 

Bilklödhöngare Nr 
Y 303, av aluminium . Ha
kas pö rutan s överkant. 

Pris 0: 85 

~ 

~ 
~;#jffe'" ~-

Bi lklädhängare Nr 
Y 267. En patentsökt ny
het av största värde for 
varje b i lög are. Passar 
a I la bilor med nedsänk
bar ruta. Stab i I konstruk
t ion, helt förnicklad . 

Pris 19: 50 
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LODFRIA Rörkopplingor, s. k. kompressionskopp
lingor, öro snobba o . tillförlitliga röranslutningar 
utan lödning eller göngning . De kunna isär- och 
hopskruvos och öro täta även för mycket höga 
tryck . Tillverkode helt av mässing. Rördiom. avser 
utvändigt mött . 

i ~ 
117-122 123-127 128-135 136-143 

Nr Rördia m. Pr st. Topp med 1/8" gosgäng. 
Y 117. 1/8" O: 90 Nr Rördiom. Pr st. 
Y 118. 3/16" 0 : 95 Y 128. 1/8" 0 : 62 
Y 119. 1/4" 1: 05 Y 129. 3/16" 0: 65 
Y 120. 5/16" 1: 15 Y 13Q. 1/4" 0: 70 
Y 121. 1/4-5/16" 1: 20 Y 131. 5/16" 0: 75 
Y 122. 3/8" 1: 55 Y 132. 3/8" 0: 95 
Y 123. 1/8" 1: 95 
Y 124. 3/16" 2: -
Y 125. 1/4" 2: 25 
Y 126. 5/16" 2: 55 
Y 127. 3/8" 2 : 85 

Reservni pplor och 
muttrar ti 11 lödfria 
kopplingar. 

NIPPLAR. 
Nr Rördiam . 

Y 107. 1/8" 
Y 108. 3/16" 
Y 109. 1/4" 
Y 110. 5/16" 
Y 111. 3/8" 

SLUTMUTIRAR. 
Nr Rördiam. 

Y 112. 1/8" 
Y113 . 3/16" 

, Y 114. 1/4" 

slut
rör -

Pr st . 
0: 08 
0 : 09 
0: 10 
0: 12 
0: 13 

Tapp med 1/4" gasgäng . 
Nr Rördiam . Pr st. 

Y 133. 1/4" 0: 85 
Y 134. 5/16" 0: 95 
Y 135. 3/8" 1: 15 
Topp med 1/8" gasgäng . 

Nr Rördiam . Pr st . 
Y 136. 1/8" 1: -
Y 137. 3/16" 1: 05 
Y 138. 1/4" 1: 15 
Y 139. 5/16" 1: 20 
Y 140. 3/8" 1 : 30 

Topp med 1/4" gasgäng . 
Nr Rördi am. Pr st. 

Y 141. 1/4" 1: 40 
Y 142. 5/16" 1: 50 
Y 143. 3/8" 1 : 60 

Trevögskran, he it av 
mässing med gasgä ngad 
1/8" tapp oc h tv6 lika 
lödfr ia rärans lutningar. 

Nr Rördiam. Pr st. 
Y 151. 3/16" 6: 6~ 
Y 152. 1/4" 8: 50 
Y 153. 5/16" 8 : 55 

T 
Avtappningskran av mäs

sing , lä ngd 30 mm. 
Y 198, 1/8" gas2 .. 

Pris 1: 30 
Y 199, 1/4" gas2 . . 

Pris 1: 35 

Avtappningskran av mäs
sing. m. gasgängad tapp 

Nr Rärdia m. rr st. 
Y 149. 1/8" 3: 50 
Y 150. 1/4" 3: 65 

Y 115. 5/16" 
Y 116. 3/8" 

Pr st 
0 : 16 
0: 18 
0: 20 
0 : 25 
0: 30 

Vinkelkoppling med 
1/8" gasgäng 6 tapp Vinkelkranar av mässing 
samt kona och gäng för med lödfri kopp ling för 
röranslutning. röret och tapp med 1/8" 

Rörkoppling med gas 
gäng . och lödfri röran
slutning . 
Nr Gasg . Rör Pris 

0: 95 
0: 90 
0: 95 
1: -

Y 284, 3/8" 1/8" 
Y 285, 1/4" 1/4" 
Y 286, 1/4 5/16" 
v m, 1/4" 3/8" 

Rörmuff av ma ss, ng . 
Y 292, 1/8" gasg . 0: 45 
Y 293, 1/4" , 0: 70 

Rörkoppling av mäss ing . 
Nr gasgäng Pris 

Y 288, 1/8"-1/4" 0 : 35 
Y 289, 1/8"-3/8 " 0: 70 
Y 290, 1/4"-3/8" 0: 75 
Y 291, 3/8"-1/2 " 0: 85 

-

Nr Rördiam. Pris rörgäng. 
Y 294 3/16" 0: 95 N R .. d. 
Y 295 1/4" 1 · 10 r ar 1am. 
v 296 5/16" 1; 25 ~ 1~: r:1r 

• Y 148. 5/16" 

-.} Rörkoppling Nr Y 144, 

rr st . 
4: 60 
4: 65 
4: 70 

s. k. Ford-koppling. · 
Pris 0 : 45 Luftventil Nr Y 225 för 

hydraforer m. m. 1/8" rör

Rörkappling Nr Y 200, 
för 1/4" rör, be stöe nde 
av löd nippel och slutmut 
ter av förn ick lad mäs sing. 

Pris 0: 65 

~i 
Kronfläns av massing. 
Y 194, 1/8" gasgäng. 

Pris 0: 55 
Y 195, 1/4" g asgön_p . 

gäng. 
Pris 1: 25 

Avstöngningskron Nr Y 
222. Med ratt o . n6 lve n
t i ltötning. 3/8" rörgöng . 

Pris 4: 65 

Slangklämma Nr Y 145, 
av kadmierat järn. Prak
tisk typ, so m passar alla 
s ianga r upp ti Il 10 cm 
diameter. 

Pris pr st. 0: 20 
Pris pr duss. 2: -

Slangklömma 
av golv . plöt. 
Storl . pr st 
3/8" 0: 20 
1/2" 0: 23 
5/8" 0: 24 
3/4" 0: 25 

Nr Y 250, 

du ss. 
1: 55 
1: 65 
h 70 
1: 75 

' Slangkoppling Nr Y 297. 
Monteras 6 bi I ens kyl
vattenslang för 1/2"
slanguttag till värmeled
ning . 

Pris 2: 75 

. Rörkopplingar_ av mös- Pris U: 55 
song med ga sga ng . 

Nr För rö rdiam. Pr st. Propp av mässing med 
Slangkopplingar av mä ssing med 3/8" rörgöng 

sa mt en eller tv6 1/2"-s langfö sten . 
Y 202. l/8"-1/4" 0: 35 konisk gasgäng . 
Y 203. 1/8"-3/8" 0: 68 Nr Y 188, 1/8". Pr st. 0: 35 
Y 204. l/4"-3 /8" 0: 80 Nr Y 189, 1/4". Pr st. 0: 50 
Y 205. 3/8"-1/2" 0: 90 Nr Y 190, 3/8" . Pr st . 0: 68 
Y 206. l/8 "-1/8" 0: 45 Nr Y 191, 1/2". Pr st . 0: 85 
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y 298 
y 299, 
Y 300, 

Utan kra n. Med av stöngning skran 

Pris 2: 851 Y 223, Pris 4 : -
Pris 3:40 Y301, Pris 4:70 
p·ris 3: 40 Y 302, Pris 4: 70 

CLAS OHLSON & C:o A.- B., INSJON 
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Smörjnipplar med fjäd 
rande ku lventi I för tryck
smörjning. 1/8" eller 1/4" 
g asgäng. 
Nr Typ Gäng Pr st . 

Y 102. Rak 1/8" 0 : 28 
Y 103. 45° 1/8" 0: 35 
Y 104. 90° 1/8" 0 : 35 
Y 105· Rak 1/4" 0: 40 
Y 106. 90° 1/4" 0: 50 , 
~ 
Trycksmörispruta Nr Y 

207, rymmer c ,a 60 kbcm 
smörjfet-t. Med automati sk 
frammatning av fettet och 
ett smörjtryck av minst 
350 atmosfärer. Tillverkad 
av lättmetall och blöna t 
st6I. Total längd 18 cm. 

Pris 7: 35 

Kompressionskran Nr Y 
224 med kulvred för ex
plasionsmotorer, 6ngm a
maskiner m. m. 1/4" rör
göng . 

Pris 2: 20 

~ 
Säkerhelsventil Nr Y 

221, viktbe,astad, längd 
30 cm. Reglerbar frön I 
till 6 kg/kvcm tryck . 1/2" 
rörgöng. 

Pris 9: 35 

Båtratt Nr Y 230, med 
styrring av ugns iackerod 
lättmetall i bengul färg . 
Ekrar o. centrum av för
kromat stöl. Lager och 
föste av lättmetall. Ked
jekrans f. cykelkedja . En 
elegant utford ratt sam 
pryder varje böt. Ytter 
diam . 28 cm. 

Pris 38: 60 

Blitratt Nr Y 231, har 
samma utförande som 
föregöende, men ytter
diameter 35 cm. 

Pris 42: 90 

A. Rörnit Nr M 945. 
Borrad mössingnit, diam . 
3,6 mm, huvuddiam . 9 mm. 

Längd mm. 5 8 
Pr 25 st . 0: 48 0: 50 

11 14 19 
0: 55 0:60 0: 68 

A. Rörnit Nr M 946. 
Borrad aluminiumnit, 
diam . 4,8 mm. huvuddam. 
9 mm. 
Längd mm, 
Pr 25 st. : 

8 
0: 45 

11 
0: 52 

A. Rörnit Nr M 947. 
Förkopprad jörnnit, diam . 
3,7 mm, huvud 8 mm. 
Längd mm, 6 8 
Pr 50 st . : 0: 26 0: 27 

10 12 16 
0: 28 0: 30 0: 33 

B. Tvåspetsnlt Nr M 948. 
Mässing, d ia m. 3,6 mm, 
huvud 7,4 mm. 
Längd mm, 8 11 14 
Pr 25 st. : 0: 52 0 : 58 0: 65 

B. Tvåspetsnit Nr M 949, 
jörnni t, dia m. 3,8 mm, 
huvud 8 mm. 
Längd mm 6 8 
Pr 100 st ., 0: 50 0: 52 

10 12 16 
0:58 0:62 0: 78 

C. Aluminiumnit Nr M 
95?, försänk t huvud. Mött
siffrorna ange, lönpd/ 
diam . mm. 3/? 
Pris pr 100 st .: 0: 30 

5/~ 10/2 5/3 8/3 
0 : 3?. 0 : 38 0 : 34 0: 36 
10/3 16/3 20/3 10/4 

0: 40 0: 52 0: 62 0: 65 
16/4 '?0/4 20/5 20/6 

0 : 78 0 : 90 1:40 2: 05 

C. Järnnit Nr M 953, 
försänkt huvud. 

l.änod/diam. 
Pr 101 ~t. , 
5/1,!i 3/2 
0: ?8 0: 26 
5/3 10/3 

0: 32 0: 40 
20/4 20/5 

0 : 68 0: 85 

mm: 

5/2 
0: 30 
20/3 
0: 55 

3/1.5 
0: 25 
·10/2 
0: 33 
10/4 
0: 53 

D. Aluminiumnit Nr M 
950, kullrigt huvud . 
Länq d/diam. mm: 3/1.5 
Pr 100 st .: 0: 32 
5/1 .5 10/1 .5 3/2 5/2 
0: 34 0 : 33 0 , 35 0: 4~ 
5/3 12/3 12/4 12/6 

0: 40 0: 50 0: 85 1: 80 

D. Järnnit Nr 
kullrigt huvud . 
Lönqd/ dia m. mm, 
Pr 100 st.: 
5/1 ,5 10/l ,5 3/2 
0: 28 0: 33 0: '17 

10/2 16/2 5/3 
0: 33 0: 40 0: 34 
10/4 16/3 16/4 

0: 54 0: 50 0: 65 

M951, 

3/1,5 
0: 26 
5/2 

0: 30 
10/3 o, 41 
16/5 o, 80 

CLAS OHLSON & C : a A.-B ., INSJON 

E. Järnskruv med kull
rigt huvud. Withworths 
gäng . Längd i mm och 
pris pr 25 st.: 

Nr M 954. 1/8" W. 
6 10 14 22 

0: 32 0 : 33 0: 34' 0: 35 
Nr M 955. 5/32" W . 
6 10 14 22 

0 : 33 0 : 35 0: 37 0: 40 
Nr M 956. 3/16" W. 
6 10 14 22 

0: 35 0: 37 0: 40 0: 45 
Nr M 957. 1/4" W. 
8 12 19 38 

0: 45 0: 47 0: 50 0: 62 

Järnskruv Nr M 958. 
Kullrigt huvud . Sl-mm
gönga. Möttsiffrorna an
ge : löngd/ di am. mm Pris 
pr 25 st. 

6/3 10/3 
0 :3 2 0: 33 
6/4 10/4 

0 : 33 0: 35 
6/5 10/5 

0: 35 0: 38 
8/6 12/6 

0 : 45 0 : 48 

14/3 
0: 34 
14/4 
0: 37 
14/5 
0: 40 
19/6 
0: 55 

22/3 
0 : 35 
22/4 
0: 40 
22/5 
0: 46 
38/6 
0: 62 

F. Mutter, 6-kanl, av 
järn. 

Nr M 962, Withworths 
qöng. 
Göngdiam.: 1/8"' 
Pris pr 25 st.: 0: 25 
5/32" 3/16" 1/4"' 5/16" 
0: 27 0 : 36 0 : 45 0: 68 

Nr M 963, SI-gäng. 
Göngd iam.: 3 
Pris pr 25 st.: 0: 25 

4 5 6 8 
0: '17 0: 36 0 : ,c5 0: 68 

G. Brickor Nr M 964. 
B:anka underl ö ggsbr ickor 
av järn. 

'- , ,,111,,. 
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Nilsats Nr M 797. Ett 
sortiment med c ,a 150 st. 
aluminiumnitar i olika 
storlekar . 

Pris pr sats 0: 75 
Nitsals Nr M 798, inne 

höller c,a 100 st. mässing
nit av alika typer och i 
längder mel lan 3-10 mm. 

Pris pr sats 0: 90 
Nitsats Nr M 9n , rö r

nitar c ,a 50 st. sorterade 
M 945-947 . 

Pr sats 0: 85 
Nitsals Nr M 978, två

spetsn itar ca 50 st . sorte 
rade M 948-949. 

Pr sats 0: 75 
Nitsats Nr M 979, alu 

miniumnit a r ca 1()() st. sor
terade M 950 a. 952. 

Pr sats 0: 70 
Nitsat s Nr M 980, 1ärn

nitar ca 100 st sorterade 
M 951 o. M 953. 

Pr sats 0: 50 

®· 
Sortimenlsals Nr M 585, 

innehöller 50-75 st . olika 
delar sösom skruvar, 
muttrar, brickor , nitar , 1 

fjädrar, bu liar m. m. 
Pris pr sats 1: 25 

Höld ia meter mm: 
Pris pr 50 st . : . 

3 Skruvsats Nr M 981, ca 
0:

8
20 50 st . sorterade skruvar 

me d W"-göng. 4 5 6 
0: 25 0: 35 0 : 50 O, 60 Pr sats 0: 75 

~ 
ljMo at 

Skruv Nr M 4, blankt 
Lörn. 5/l6" X l". 
LJuss. 0:35, gross 2:85 

Bult Nr M 5, med mut
ter. 5/16" X2". 
Pr st. 0: 10, duss. 0: 85 

Ventilkedja av mässing . 
N 405, möss, Pr m 0: 40 
N 406, förn. > > 0: 45 

D,o, kraftigare . 
N 409, möss. Pr m 0: 45 
N 410, förn. , > 0: 50 

Ventilkedja Nr N 360, 
av ros tfritt st6I. 

Pris pr meter 0: 98 

Skruvsats Nr M 982, ca 
50 st . sorterade skruvar 
med SI-gäng . Pris O: 75 

Muttersats Nr M 983, ca 
50 st . sort era de muttrar 
med W"-göng. 

Pr sats 0: 75 
Muttersals Nr M 984, ca 

50 st . sorterade muttrar 
med SI-gäng . 

Pr sats 0: 75 
Bricksats Nr M 985, ca 

1()() st . sorterade mutter
brickor. Pr sats 0: 80 

• Fiädersats Nr M 747, 
ett sorti ment sm6 fjädrar 
i alika typer och längder , 
mel lan 5-50 mm, i satser , 
om 12 st. Pris 0: 35 1 

i 
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Knapp , av massiv svart 
bakelit med gängat hö l. 
För växelspakar, manö 
verormar o. dy l. 

Dia m. Gän g Pris pr 
Nr mm W" st. d uss. 

Y 228. 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 
Y 304. 45 M IO 0: 80 8: 40 

Rattar av svart f inpo 
le rad bake lit i kraft igt 
utfö ran de . 

Nr M 989. Diom. 85 mm 
med 3/8" fyrk antigt hö l. 

Pris pr st. 2: -
Nr M 990. Dia m. 100 

mm med 1/2" runt hö l. 0~ 
s a 

Gummislang, räd la bo
rota r ieslong i mjuk och 
smid ig kva lite t. 

Nr Inre d io m. Pr m 
N 394 . 2,5 mm 0: 75 
N 395. 4,8 > 1: 10 
N 396. 8,0 > 1: 65 
N 397. 12,8 > 3 : -

Bensinslang Nr N 417, 
av syra bestä ndi g plas t, 
(pev ikon). Dia m. 8 mm, 
inre di o m. 5 mm. 

Pr mtr. 1: 35 

Tanklock av mässing 
med fl änsfä ste. 

Nr Y 196, 30 mm dia m. 
Pris 2: 95 

Nr Y 197, 40 mm dia m. 
Pris 4: 65 

Tanklock Nr Y 234 av 
förkromad mässing . Pas-

Smörjolja[ Nr U 1020, 
>King . Oil>, är en fär g
lös, luktfr i a ija, va tten
o. syrafr i. Becker ej. Re
kommenderas för syma
skiner , cyk la r, hushöll s
maskine r o. d . Plötkanna 
inneh . 100 gr am. Me d 
skruvlock och pi p. 

t-'ris 1 : 35 

~ ... ~~~ 
Kullagerfett Nr Y 220 i 

tub, c :o 40 kbc m. 
Pris 0: 50 

Kedjefett Nr Y 226 i 
tub , c :o 40 kbcm. 

Pris 0: 70 

d#fiJSi) 
Smörjfett Nr U 954, om. 

smör jmede l av hög sta 
kva li te, lämp ligt för fis
kerullo r, gevär , kontors
och hushöll smoskiner, in
strument m. m. Rostskyd
da nde. I prak tiska tuber 
i sto r l. 90x l 5 mm. 

Pris 0: 90 

Rostalja Nr Y 219. Ett 
specialmede l sam skyd 
da r mot oc h upp iäser 
rost. Intränge r och av 
läg snar gnissel i t . ex . 
bilfjädra r. Lösgör ef fek
tiv t fastrostade skruvar, 
muttr a r o . dyl. 100 gra ms 
plötkan na med pip. 

Pris 1: 25 
sar 120-kubikare . 2 : 40 Oljekanna Nr K 1043 

med genomsk inlig be
höllare av pla st. Höj d 
125 mm. Pris 1: 25 

Transporlvagnshjul Nr 
U 1104, med kraftig gum
mir ing, fä lga r av gjut en 
lä ttmeta ll och sjä lvsmör
jan de lager. Hju ldia m. 
220 mm, ring bredd 32 mm, 
navbredd 60 mm, axe l
hö l 20 mm. st. 14:50 
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Plexiglas är ett krista l lk lart konsthar tsglos, so m 
kon sögos borras och gä ngas somt även böjas oc h 
formas i låg värme . Vid bestä l.ning av p lexi glas 
er hö lles pö begära n beskriv ni ng pö hur plexi g la s 
bearbe tas. Säljes i följande tjockl eka r oc h for mat. 

Plexiglas Nr U 1016, Rör av ple xiglas. 
tjocklek 2,4 mm. Godstjock lek 2 mm. 
Storlek cm. Pris pr bit 

lOX l0 1: 30 Nr U 1239, d ia[Tl. 12 mm. 
15X20 3 : 40 Längd cm 5 10 20 
25X30 8: 25 Pris 0: 90 1: 65 2: 20 
Plexiglas Nr U 1017 N r U 1240, d io m. 20 mm. 

t jocklek 4 mm. Längd cm 5 10 20 
Storlek cm. Pris pr b it Pris 1: 15 2: 20 4 : 20 

lOX 10 1: 60 Nr U 1241, d iam. 30 mm. 
!0x 16 2: 30 Längd cm 5 10 20 
16X20 4 : 40 Pris 1: 45 2: 80 5: 50 

Plexiglas Nr U 1018, 
t jocklek 4,8 mm. 
Stor lek cm. Pris pr b it 

lOx lO 1: 90 
10X l 5 2 : 60 
15x20 4 : 65 

Plexiglas Nr U 1019, 
t jock lek 8 mm. 
Stor lek cm. 

6x l0 
l0 X lO 
lOX 20 

Pris pr b it 
1: 85 
2 : 75 
5: 15 

Nr U 1242, d ia m. 40 mm. 
Längd cm 5 10 20 

Pris 1: 80 3: 35 6: 60 

Nr U 1243, di om. 50 mm 
Längd cm 5 10 20 

Pris 2: 05 3: 85 7: 50 

Gods tj ocklek 3 mm. 
N r U 1244, d ia m. 60 mm 

Längd cm 5 10 20 
Pri s 2: 50 5: 90 12: -

Cement Nr U 1167 fö r klis tring av p lex igla s 
I flas kor om 50 gr a m. 

Pris 2: 25 
Polermedel Nr U 1168 fö r pl exig las. Sög- oc h 

bro ttytor m. m. kunna med det ta po ,ermedel sli pas 
upp t i ll full gl osklarh et . I färpack n. o m 100 qram . 

Pris U: 90 
Rundbult av plexiglas . 
N r längd cm. d iom. Pris 

U1164 5 1/."0 : 90 
U 1164 10 ~" 1: 55 
U 1164 20 1/2" 2: 85 
U 1165 5 l/4" 1: 45 
U 1165 10 :lt4" 2: 70 
U 1165 20 :i}." 4: 95 
U 1166 5 1" 2: 10 
U 1166 10 1" 3 : 95 
U 1166 20 1" 7: 40 

Skruvkitt Nr M 757 i 
burka r om c,a HJO gra m. 
Bästa och bekvämaste 
hjä lpmed e l vid fä stande 
av skruv o . d. i beto ng
o. tege lvägga r. Efter a tt 
ha fuktats med vatten är 
massan genast färdig att 
a nvänd as. Bruksanvisning 
medföljer. 

Pris 1 : 40 

Oljedroppare Nr U 1269. 
Avge r vid lätt tryckni ng 
med fin gre t en droppe 
ol ja . Ti llverka d av lä tt-
metal l. Lätt ötkom lig , 
re nlig och o lj ebespa-
ra nde. 

Pris 11 :-

, Arbeten i plexiglas, 
Nr BE 73 et t häfte rit
ning ar med anv isningar 
t i ll över 50 o li ka, under 
bart vackra arbete n i 
p lexigla s. 

Pris 5: 90 
CELLULOID 

Celluloid Nr U 1064 i 
g losklo ro skivor i for ma
tet 20X 30 cm. 

Tjock lek mm 
Pris pr skiva 

0,50 1,0 2,0 
1: 60 3: - 5: 95 

Skruvplu gg Ale x, ex
pa nderande o. uminiu m
plugg som ger uto mor
dent lig t löste. 

Diameter 6 mm 
Nr Längd 10 st 100 st 

M 18. 3/4" 0: 30 2: -
M 19. l" 0 : 35 2 : 50 
M 20. 1 1/4" 0: 40 3: 
M 21. l 1/2" 0: 45 3 : 50 
M 22. 2" 0 : 55 4: 25 

Diameter 10 mm 
N r Längd 10 st 50 st 

M 23. l 1/2" 1: 15 4: 50 
M 24. 2" 1 : 20 4: 75 
M 25. 2 1/2" 1: 25 5: -

CLAS ÖHLSÖN & C: o A .- B., INSJÖN 

Spritkamin Nr U 1214, 
trevlig modell av p löt m. 
grö n fro stlock ering . Brin 
ner osfritt i ca 9 ti m. pö 
en fyllning av 3/4 iiter 
röds pri t. En id ealisk vär
mekö ll a i sport stugor o . 
dyl. God k. av Sprän g
ämnesinspektio nen. Storl. 
35X 17X28 cm. Vi kt 2 kg . 

Handlampa N r T 499 av svart bakeli t , med norma l• lo mphöl lare , g laskupa 
och kraftig skyddsko rg med krok. Län gd 27 cm. Utan sladd . Pris 5: 25 

Handlampa Nr T 1992, avanstöende montera d med 5 mtr gummika bel och 
stickprapp . Pris 9: 50 

Handlampa Nr T 1993 med 8 mt r kabel och sti ckprapp. Pris 10: 85 
Handlampa Nr T 2066 med 12,5 mtr kabel och stickprapp. Pris 13: 65 

Pris 19:95 9X~ 
Anslutningssladd, för 

ka miner , kokplatt or, stryk
jä rn m. m. Med S-märkt 
appara tuttag och stick
prap p, gummikabel 2X l 
kvmm. 

Skarvsladd med S-märkt 
stickprapp o. skor vuttog , 
gu mmika bel. 

Nr Län gd 
T 1909. 1,5 

Lampsladd med S-märkt 
st ick propp oc h lomp höl
lare med nor ma l-gä ng . 

.Gu mmikabe l. 
Nr Längd Handlampa Nr T 2045 

av ba kelit . För lampor 
med liten tvöpo lig svan
socke l Jse sid. 89). Längd 
19 cm. 

N r Längd 
1,5 
3 

Pris T -1910. 3 

Pris 
3: 25 
4 : 30 
5: 60 
7: 55 

10: 65 

T 1913. 1,5 
T 1914. 3 

Pris 
3: 15 
4: 15 
5, 40 
7: 30 
9: 95 

T 1994. 
T 1995. 
T 1996. 

3: 85 T 1911. 5 T 1915. 5 
5: 25 T 1912. 8 T 1916. 8 

Pris 4: 65 5 6: 85 T2065. 12,5 T 2064. 12,5 

Verkstadslampa nr Y 255. Oö m konstruktion med 
he :vulkanisera t g ummifäste och matt fö rn ick lad 
refl ektor. Komplett med 6 meter krafti g RDV
ledn ing och stickprop p. 

Pris 16: 75 

Komrärskamin Nr U 1193 fll lverkad av smidda 
ko mflänsrör . Längd 55 cm, höj d 16 cm. Särskil t 
lämp lig för uppvä_rmning av gar age , maga sin, 
e ldfarl iga ioko le r etc. Effekt 500 W. 125 eller 
220 V. S-märkt . Pris 46: -

Kamrö rskamin Nr U 1204, som föregöende men 
med 1000 W effek t . Lä ngd 105 cm Pris 67: -

61-kamin Nr U 957, med 
500 watt glöd spira i samt 
refl ekto r av b la nkpole rad 
a lumin ium. Hö l je av frost
lackerad plöt . Stor lek 30 
X l BX 19 cm. Uta n sladd. 
Fin nes för 110, 127 och 
220 V. En ;ite n stabil och 
b i llig kamin. O BS! Angiv 
önskad spänning I S-mä rkt. 

Pris 14: 85 

Elkomin N rlJ 1143. Lite n 
mo1Jell med reflektor och 
500 W effe kt. Längd 30 
cm, bredd 12 cm. S-märkt . 
Utan sladd. 125 e ll er 220 
volt. Pris 14: 35 
GLOM EJ 
vid köp av kamin, stryk
iärn oc h and ra e i-appo
rater at t uppge önskad 
spänn ing samt att samti 
dig t bestä l la en onslut
ningssladd. 

CLAS OHLSON & C: o A.-B ., INSJÖN 

Värmeelement m. skruv
sockel passande no rmal 
la mphö ll are. Finnes lär 
125 e ll er 220 vo ,t. 

Med skyddsk org . 
Nr Effekt Pris 

U 1210. 100 W 5: 80 
U 1209. 250 W 5: 85 
U 1145. 500 W 5: 90 

Doppvärmare fö r upp
vä rmn1 ng av allehanda 
vätskor !do ck e j fr ätande 
vä tskor) . Finnes för 125 
elle r 220 V. S-märkt. Med 
slad d. Längd utom hand -
tag. · 

N r Effekt Längd Pris 
U 1178. 150 12 7: 40 
U 1191. 300 15 8: 25 
U 1207. 500 20 10: 85 

Uta n 
N r 

U 1211. 
U 1146. 
U 1212. 

skyddsk org . 
Effekt 

. l OOW 
250W 
500W , 

Akvarievärmare >Akva 
Pris Standard>, är en special- , 

4: 25 konstr uerad dopp vär mare 
4: 30- för uppvä rmning av akvo-
4: 35 rier . Längd 28 cm. Finne! 

för 120 e ile r 220 volt . Med 
slad d . 

El-kamin Nr U 1177, 
1000 watt, m. omkop p
lare för hel och halv 
effekt . Gedig et utföra n
de med grönt frostlacke
rat häl/·e och b lankpole 
rad re lekto r . Finnes fö r 
125 e ler 220 vol t. 
S-märk t.' 

Akvarievärmare Nr U 
983, 20-2 5 wa tt . · 

Akvarievärmare Nr U 
984, 40 wa tt . Pris 7: 90 

El-kastrull av b lankp o
lerad alumi nium m. hel
drage t kärl. Handtag av 
bake li t. Finnes för 125 
e ,ler 220 V. S-märkt. Uta n 
sladd. 

Stor I. 29x 14X24 cm. Nr 
Uta n sladd. U 1192 

Rymd 
liter 
l 
1,5 

Effekt 
wa tt Pris 
500 14: 6!J 
600 18: 50 Pris 24: 50 u 1205: 
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Kokhä ll N r U 1147. Stor 
lek 30X32X 14 cm, plot 
tons d iom. 18 cm. Effekt 
1000 watt. Strö mbry tare 
med tre lägen. Gu ll ocke
rad underde l och svar t
ema lj erad upplyf tb or häll. 
Levere ras med 110 cm 
I6ng 3- ledo re gummika
bel (med jo rd ledning ) 
utan st ickpropp . Finnes 
för 125 elle r 220 vol t . 
S-mä rkt. ·Pris 46: -

Kokpla tta Nr U 1101, 
180 mm diom., monte rod 
i stä ll i storl. 265x26 5 
mm, hö jd 115 mm. Häll en 
lackera d i mörk grönt , un
derrede t i be ige. 700 W 
effekt . Svensk til lverkn ing , 
S-mär kt. Finnes fö r 110, 
127 och 220 vo lt . 

Pris 19: 95 

Kokplatta Nr U 528, m. 
165 mm pl ans lipad jörn
pl ott o. 600 watt . Finnes 
för nätspännin _g 110, 127 
och 220 volt . För mycke t 
snobb upp värmning . 
S-1 ..... u(l(.1 . 

Pris 17: 85 

Miniatyrkök Nr U 1229, 
SIEMENS, av blon kpole
rod a luminium. A nvä ndes 
fö r grädd ning, 6 ng kok
ning, kok ning av g ryt
rötter , efterstek ning m. m. 
A r till ovärder lig nytto 
l är den som saknar ugn 
och snabbt vi il grädda 
en koka e ll er dy l. Diom. 
25 cm. Receptbok med
lö l jer . Effekt SOOW. Fin
nes för 125 elle r 220 V. 

Pris 38:-

94 

Strå lkamin Nr U 1206 
med bl ankpo lerad stä ,I
bor refl ektor, d io m. 25 
cm. Frost lackera d lusgrö n 
fot. Effekt 500W . 125 eller 
220 volt. S-mörk t. Utan 
sladd. 

~?- · Id . 

Köksknivar av rostfritt 
st6I med skralt av fernis 
sad ma hogny och beslog 
av nysi Iver. Extra pri mo 
knivar. 
Nr 

lJ 617. 
U 618. 

Längd 
21 cm. 
31 cm. 

Pris 
3: -
4 : 35 

~ ~ -

Hushå llsb ryne för kni
va r och saxar , tre kantig t. 
Sto r lek 18X 150 mm. 

Nr U 1127, finko rnigt . 
N r U 1128, mede igro vt. 

Prs t 0 : 80 

Diskborste N r U 1073, 
rund typ, med nylonborst. 
Lött a tt hålla ren, ruttnar 
o .dr ig . Längd c ,o 26 cm. 

Pris 1: 65 

Diskborste N r U 1074, 
som fö regående men i 
svängd, avl ång modell . 
Län gd c,o 30 cm. 

Pris 2: 30 

"' Kaff esi l Nr u 1129 av Svamp Nr U 93~ stor-
rostfritt stå l, lek 70x 90x l 35 mm. 

Pris 3: 85 Pris 0: 85 

Strykjä rn Nr U 321, med 
p lanslipad botte nplotta, 
blonkförnick lod överde l. 
Bottenyta 180X l 05 mm. 
Effekt 450 watt . Vik t 2,8 
kg . Extra prima svenskt 
fabrikat. Med knoppsf6r 
och fot . Spännin gar 10 
127 och 220 V. S-märkt. 

Pris 17: 25 

Strykjärn N r U 11-42 med 
pl anslipad botten och 
förn ick lad överdel. Bot
te nyta ll 5X l75 mm. Effekt 
380 W. Pri ma svenskt 
fabr ikat . Med knoppsp6r 
och fot . Finnes för 125 
e iler 220 vol t . S-mö rkt. 

Pris 12: 75 

~ 
Konservöppnare Nr U 

1075, prak tisk mode ll, ex
t ra kra ft ig oc h he It av 
rostfr itt st6 1. Stor!. 65X 30 
mm. 

rm 
Provnå l N r U 1126, ä r 

prakt isk i hush6 1let för 
prov ning o m potat is e :1. 
dy l. är geno mkok t ell er 
om bakver k ä r fä rd ig
grädd at , var t i l l avbrutn a 
vispkvist or , tändsticko r 
m. m. brukar använda s. 
Nå len är av ro stfritt st6I. 
Längd med upphä ng
ni ngsö gl o 20 cm. 
Pris 0: 35, duss. 2: -40 

Hållare för bordsilver, 
nitas i botte n p6 bord
si lver lådor el. på lösa 
bocka r. Bekvä ma att an
vända, hå l.o redo oc h 
o rdning i lådorna , somt 
skydda r bordsi lvret . 

Nr M 673, för teskedar, 
smörg6sgolfl o r o . dyl. 
Pr st. med nitar 0: 50 

Nr M 674, för bo rdskni
vor, gaffl ar , matskedar 
0. dy l. ' 

Pris 1: 60 Pr st. med nitar 0: 50 

Slipspressare Nr U 1185. En effektiv e lekt risk 
slip spressar e sam ger utmärkt resulta t . Bruks
anv isning medföljer . Längd 56 cm. Strö mförbr uk
ning 100 W. Finnes för 125 elle r 220 V. 

Pris 8: 75 

Vaskrensare Nr U 1251 
av- g ummi med skaft av 
trä. A rb etar efter t ryck 
sug pr incipe n oc h är 
mycke t effek t iv. Längd 55 
cm. Skå ld iom. 10 cm, fö r 
di skho m. m. Pris 3: 40 

Vaskrensare Nr U 1252, 
som lö reg6end e men m. 
skåld iom. 15 cm för slask-
t rat t . Pris -4: -40 

~ 
Handdukshöngare Nr U 

1183. Ni behöve r ald r ig 
ieto i o Ila hö rn 11ft er 
event . hängare p6 hand
duken utan stick er bar a 
in en fl ik av ha nddu ken 
i den na praktiska hänga 
re och handduken sitter 
säker t uppe . Lika snabb t 
ryckes den ner ige n. Till 
verk ad av gu mmi o. ben
vit e ll er grö n pla st. 
Stor lek 15X 5 cm. 

Pris 1: 90 

~ L A :i u 11 L :i O N & C: o A. - 8., I N S J O N 

För hemberedning av vin 

Råkastkvarn Nr U 963. 
Kraf tigt lackerat stä ll av 
jä rn med cylin der av 

, ro st(ri p l6t. River snabbt 
allo slogs grönsa ker s6-
som morött er potatis , 
rödbetor , pepparr ot m.m. 
öven skorpo r, ostkanter 
o . dy l. Lött att göra ren. 
Hö jd 19 cm. En verkiig t 
praktisk hush611shjäip . 

Pris 3: 95 

Mandel kvarn N r U 1295 
av lo ck. gjutjä rn o. !ö rn. 
pi6t. Anvä ndbart . m6ngo 
öndomå i i hush6 11et. Höjd 
20 cm. 

Pris 2: 25 

~ 
Konserveri ngsopparat Nr 
U 975. >Snobb > är en 
enke l o. mycket pra ktisk 
ap parat för 6 ngsteri l ise
rin g av konser ver oc h 
t i ll slutni ng av konservbur
kar. A nvände s i fören ing 
med ti ll exe mpel en kaf
fepa nna var i va tten ko
kas s6 att ångb i .dnin g 
uppst6r. Enkel och lä tt
skött. Konserve r ing av er. 
burk går p6 ett po r mi 
nute r. 

Pris 6: 85 

Nyckelskylt Nr U 936 
av rostfr it t st6 I, fö rsed d 
med celluloid skydd od et i
kett . Lämplig för väsko r, 
fruktträd, mjö .kfloskor 
m. m. Lä n2d 55 mm. 
Pr st. 0: 3U, duss. 2: 85 

Vinj äst , av >Kitzin ger s, 
lobr. I fl askor räc kande 
för 30 lit er vin . 

Nr U 102. Madei ra . 
N r U 103. Portvi n. 
Nr U 104. Sherry . 
N r U 107. Champa gne. 
Pris pr flaska 2: -

Vinsyra N r U 42, i på-
sar å 10 gr a m. 

Pris pr på se 0: 12 

Vinfärg Nr U 44. För 
fä rgning av vin . I kap s
lar o m 12 gr am. Finnas i 
följ a nde färg nya nser. 
Portvin, Madeir a, Sherry. 
Pris pr kap se l 1: -

Arau santabl etter Nr U 
232, användes fö r att av 
bry ta jä sning en eil. bort
taga jö stsmok . I ru liar 
om 10 st. tab letter . 

Pris pr rulle 0: 50 

Korsslygnsstämplar, spor 
t id och arbe te. Med en 
stämp el göres uppniärk
ning en på br6kd ele n av 
de n t id som a nvänd andet 
av stra mo, j el ler ko lke
r ing kräver. Uppgi v de 
bokstäver som ön skas. 

Stämpel Nr S 170, med 
en bok stav . Pris 2:25 

Stämpel Nr S 171, med 
tv6 bokstäver. . 

Pris 2: 50 
Stämpeldyna Nr S 172, 

oinförgad . Pris 0: 80 
Färgfla ska Nr S 173, 

för ovon st6e nde stäm pe l 
oc h dy na. Lött urtv ättbar 
bl6 fä rg . Pris 0: 80 

~ 
Nå lpåträdare Nr U 1022, 

är en i sin en kelhet ge
nia lisk hjä p vid p6träd 
ning av syn6ia r . 

Pris pr st. 0: 15 
Pris pr duss. 1 : 35 

Saxskörpare Nr K 936. 
Ett litet men effektiv t 
verkt yg so m gör saxe n 
h6r skorp. 

Pris 1: -40 

L A S U H L O N & : a A . - ., 

Jäsrör N r U 41. Passar 
fö r do mejo nner o m 10 
ti ll ~ lit ers rymd. 

Pris pr st. 1: 35 
Häver! Nr U 106, för 

av dr ogn ing av v ine t, 
gummi slan gen 125 cm. 
I6 ng och g .ossugrö r. 

Pris pr st. 3: -
Etiketter , för vinf laskor, 

i vacker t lit ogr . tryck, i 
svart , guld o. rä tt . Stor
le k 9X l 2 cm. 

Nr U 226, för Madeira . 
Nr U 227, fö r Portvin . 
Pris pr duss. 0: 70 

Kapsyler N r U 229, av 
tennfolium , passande 
vanl iga vi nf :asko r. Finnes 
i svart, röd oc h gul fä rg. 

Pris pr duss. 1: 15 
Vinbak en Nr 88 88, lse 

sidan 15 i kata log en). 
Pris 2:-

Stoppapprat Nr U 929. 
>Perfekt> ö r en praktis k 
hjälpoppor ot vid lagn ing 
av all ehanda vävda och 
stick ade varo r. Ap para
ten ar betar s6 att mon 
väv er stoppen över det 
slitna stöl. et. Den spar ar 
ögon en och möjligg ör ett 
jä mnt oc h fint a rb ete , 
oberoen de av ga rnets 
e ller tr6d ens grov lek. 

Pris 2: 60 

Rakbladskniv >K n i v i> 
är en patentera d mycket 
prakt isk hå llare för rak 
bla d. Ett utmä rkt univer
salv erkt yg v id fönster
putsning lä de rpla stik , 
mode ,ib ygg e, tap etsering 
skrapn ing m. m. Blodet 
bytes med ett enkelt 
handgrep p. 

Nr K 700, bl ank t järn . 
Pris 1: 20 

Nr K 766, fö rn ick lad . 
Pris 1: 50 

Syetui Nr U 1150. Litet 
och behänd igt, tar obe
tyd l ig pl ats i handväskan 
och västfi ckan. Etuiet är 
av bake l it i storl. 5clX 18 
mm och inneh6 .ler spo le 
med 5 ol ika sorters tr6 d, 
2 syn&iar jämt e tr6 do v
skä ro re av rostf r itt st 61. 

Pris pr st. 1: -
Pris pr duss . 7: 80 

Bägare Nr Re 10 av ca 
5 mm tjo ck, kraf tig bake
lit i svar t el ler brun fä rg. 
Gänga t lock som sluter 
luf ttätt t i il. Lämp lig för 
tobak m. m. somt för mat
va ror vid ca mping . Storl -
130X 70 mm. 

Slutre a liseras för 
enda st 0: 85 

Pris p r l 0 st. 6: 75 

Smörask av röd , gu l 
e l.er vit smak- o. luktfri 
pl ast . Sto rk o. hyg ienisk . 
Nr Storlek Pris 

Ullll . 100X5J 1: 65 
u 1112. B5x 45 1, 40 s 

Blixtlås av ned onst6 en
de nummer lömpo r sig 
för tält, mol gorder ober 
m. m. 
N r 

U 139. 
U 140. 
U 166. 

Lä npd cm. 
100 
150 
200 

Pri s 
2: 95 
4: 25 
5: 50 

SPEC IAL-BLIXTLAS för 
tä .t, l6set ho r dro gkläpp 
p6 b6 do sidor. Extr a 
kra ft iga . Bästa svenska 
lo br. Förni cklat. 
Nr Längd cm. Pris 

U 8. 110 7: 75 
U 9. 150 10: 45 
U 141. 175 11: 35 
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Rakapparat Nr U 1230, 
,A rvin • pr ima engelskt 
fa bri kat. Utförd i benvit 
el ler br un p .ast m. saxar 
av hög sta pre.cision . Ra
kar smörtfritt och utan 
att i rrit era huden . Ko m
plett m. sladd o . stick
pr opp . Endast för vöx el 
ström 110-130 eller 200 
-250 V. Uppgiv spön
ni ng vid order . 

Pris 56:-

Hårklippningsmaskin Nr 
U 39, ov förnicklat och 
blonkpo .erot stål. Stö \I
bar för 3 olika hårlöng
de r. 

Pri s 8: 75 

Shingelmaskin Nr U 40, 
bästa engelska fabr ., av 
po lerat o . förnicklat stål. 
Klipper intil i 1/10 mm. 

Pris 6: 50 

Strigelapparat Nr U 785. 
En mycket effektiv, lätt 
skött och elegant appa
rat ti I lverkad av mäs
sing med hölje av plast. 
Extra pri mo svenskt fa
brikat. Stor lek 61 x37X 
28 mm. 

Pri s 8: 85, 
pr 10 s't. 69: -

~ 
~ f311 

Strigelapparat N r U924. 
,Shorpex , ä r o nvöndbar 
fö r såvöl 3-håls som slits 
blad. Bladen str-iglo s 
automati skt på bå da sid . 
Bruksanvisning medföljer. 

Pris 3: 25 

Rakblad , Clea ,. Sand
vikens speciallege rad e 
stål extra prima svenskt 
fabrikat. 

Nr U 222. , B r av o• . 
C\eofabrik at. 

-Pri s pr 5 st . 0: 22 
Nr U 223. >Cleo> i gul 

förpackn. 
Pris pr 5 st . 0: 32 

Nr U 731. ,Menlons >. 
Pris pr 10 st . 0: 45 

Askkopp, som är idea 
iisk för all o rökare. Inga 
osan de fimpar o. ingen 
aska som blåses omkring . 
Med ett tryck på knap 
pen tömmes askfatet i 
den under liggande täta 
behåll aren. Fat o. meka
nism är av förnicklad 
mässing, medan behål
la ren finnes förnicklad 
elle r av marmor. En 
trev ,ig p resentarti kel. 
Hö jd 15 cm. 

Nr U 1004, förnick lad. 

Pris 14: 25 
Nr U 1005, mormor . 

Pris 28: 50 
R O ST F R I A dosor . 

Utför da av mycket kraf
tig ro stfri p :å t och fint 
blankpolerade . 

Tvålask Nr U 976, med 
gångörn slock . Sto r !. 95X 
60x 30 mm. 

Pris 3: 85 
Snusdosa Nr U 977, som 

föregående , men i stor
lek 75x 40x 20 mm. 

Pris 3: 10 

Hårputsare Nr U 1283, 
med vilken man sjölv 
kon putsa håret fullt per
fekt . Omställbar f . olika 
skörlöngder . Omtyckt o. 
popu .ör bland både da
mer och herrar. Spor t id 
a. pengar . Tillverkad av 
pla st, vanligt rakblad in
sättes. 

Tobaksdosa Nr U 1115, 
Nr U 530. • Lyx gr ön•. av rostfritt stål. Rund m. 

0,10 mm tjockt b iad . tätt slutande lock . Stor l. 
Pri s pr 5 st. 0: 48 65x 20 mm. 

Pris 1: 75 

Rokborste Nr U 260, m. 
vit borst o. brons lac ke
rat skaft. Vulkaniserad . 

Pris 2: 45 

Slipskarusell Nr U 1141 
av lattm eto \l , lackerad i Manschettknappar Nr U 
brun f o. gura. Den rot e- 962, ov prima rostfritt 
ranl:le hängaren har stå l blan kpolerade . Slöt, 
pl ats för 16 s.lpsar och förn äm modell med rör-

, skopor ,ordning o. re.da i lig bakplatta. Mycket 
d b I k hå ,lbora och e leg anta gar era en. tar e c,p p . O 90 , 15X 13 cm.,.. ris pr par : 

Pris 3: 35' .Pris pr duss par 10:25 

Pris 1: 75 

Tobaksdosa Nr U 978, i 
hästskofa r m. Tillverkad 
av rostfritt stål. Storlek 
67x60 x l 7 mm. 

Pr is 3: 10 

Karbinhake Nr U 1054, 
prakt isk saxmodell. Längd 
med lekonden 10,5 cm. 

Pris 0: 65 

Lim Nr U 656, , Berg
fa st> limmar allt - kallt . 
Vod so m ön går sönder, 
det må varo glos, pors
lin, keramik , trä, ba ke
lit, löder elle r papp , ör 
d et lagat på en lit en 
stund - och det ,sillar 
som berg>. Löses ej i 
varmt vatte n. Fö; varo s i 
fl askor med skruvprop p 
ov ebonit . 

Pris pr flaska O: 95 

RX-lim Nr U 1096, i 
flas kor om 25 kbcm med 
pensel. Cascos välkända 
flytande lim som limmar 
allt . Vattenfast och fä rg
löst. flaska 1: 20 

Plastlim Nr U 1155, Cas
co, för lagning av reg n
kappo r, väskor m. m. av 
plast. Pris 1 : 50 

Textillim Nr U 4, Casco, 
fö r lagning av tö .I, ka
notduk, segel, säckar, 
blåställ, m . . m 

Pris 1: 50 

A I u m i n, de n fl ytan 
de metallen, är ett ena
stående >metollk iister, 
som limmar a llt , även 
allo slog s meta ller. Ut
märkt för tätning av kok
kör . bi.kylare m. m. 
Okä nsligt för valle n och 
värme . 

Nr M 591. Tub storlek 
12X 70 mm. 

Pris 0:80 
Nr M 593. Tub stor-lek 

20x 90 mm. 
Pris 1: 40 

Värmetableller nr U 
1255, , Swix> inneh. 10 
tabletter med en brä nn
tid av cd 7 min . pr tab
lett . Mycke t lä mpliga vid 
camping, vid skidvallning 
m. m. Giftfria , Luktfri a. 

Pris pr tub 0: 75 
Duss. tuber 7: 95 

CLAS OHL 'SON & C,o A.-B., INSfo 

Vattenspridare Nr U 
1226, •Dugga , , en ny pa 
tentsökt konstrukti on, som 
fördela r va ttnet t i ll fi nos
le dugg regn. Vid norma lt 
vattentry ck sprides vatt 
net ca 12 m. Med galva
niserat jor dspett o. föste 
som passar såväl 1/2" 
som 3/4" slan g. 

Pris 3: 65 

Byggsats Nr U 1169, till 
en trevlig fåg elslugo av 
trä betsat i flera färger. 
Satsen innehå ,ler alla 
er fo rderliga delar färdi
ga att spikas ihop. Spik 
medföljer . Storlek 25x 
21 X2I cm. Pris 3: 85 

Räfspinnar, i hög kvali
tet, passar til l a :la van 
liga trä räfsor. Pinnarna 
äro svarvade o. putsa
de . Längd l()(J mm. Fin
nes i kartonger om 10 
eller 100 pinnar . 

Nr U 1260, pi nno r av 

'lJroppande krana,. 
ett problem I hela den civiliserad e 
världen, botas defin itivt med SPAX. 
kronpackning. En svensk uppfinning, 

Bilp I ,i patents . i Aero länder . 
"i"o 

_SPA_X.·pac~ningen är av helt ny konst ruktion och 
go r tIan st I många år , dess över läg senhet gent
emot gängse kronpa ckningar av andra typer fram 
går genast vid jämf ö re lse. -

Kronpackning Nr U 1245, SPAX, fö r 1/2" vatten-
krono r. Pris pr st. 0: 25, dus s. 2: 10 

Kronpac kning Nr U 1246, SPAX, för 3/4" vatten-
kran ar. Pris pr st. 0 : 35, duss. 2: 90 

Bittermometer Nr U 1119, 
C. F. gradering. Med nå,' 
på baksidan varmed den 
lött föstes på önskad 
plats i bilen. Höjd 6 cm. 

Pri s 1: 25 

Sporttermometer Nr U 
1118 av mässing i form av 
en skida, med sökerhets
nålföste på baksidan . 
Längd 6 cm. 

Pris 1: 20 ., 
',, ' . 

',, " .'i°• 
,, , '.,·. 

Minimatermometer Nr 
U 1172. Konstruerad så 
att t. ex. nattens lö9sto 
temperatur kan avla sos 
på morgonen . Omstöl les 
med ett handgrepp. +40 
till -35 gr. C. Längd m. 
föste 20 cm. 

Pris 2: 85 

, ;.;;.z,, ...... . r·=··h·~ 
l;J 

Minimatermameter Nr 
U 1288, rund glastermo 
meter med förnicklade 
öndb .eslag. +40 ti i l -40° 
C. Längd 17 cm. 

Pris 3: 95 

Fönstertermometer Nr 

·~ t:: _,., 
Gravvas Nr-\/1259, är 

mycket elegant utförd i 
kraftig bakelit med jo rd 
spelt av järn o. fotbricka 
av mässing . Sjö iva vasen s 
hö jd 14 cm. 
Pris 2: 35, duss . 17: 50 

Rumstermometer Nr U 
1122 med Reoumur, Ce l
sius. o . Fahrenheit gr o
d<:,nngar etsade i tjo ck 
massingplatto. Höjd 13 
cm. 

Pris 2: 10 
Rumstermometer Nr U 

1121 på mössingplatt o 
längd 11 cm. 

Pris 0: 95 
Rumstermometer Nr U 

1120 pt'.J gu ,lo ckerad tr ä
platta, längd 11 cm. 

Pris 0: 88 

björk . 
Pris pr 10 st. 0: 65 
Pris pr l 00 st . 4: 80 
Nr U 1261, pinnar av 

rödbok. 
Pri s pr l O st. 0: 85 
Pris pr 100 st. 6: 50 

Barometerblomman Nr 
U, 1108._ En naturtroget ut
ford \,ten krukväxt med 
en blomma, som visa r 
den kammande väd er le
ken genom att 6yto färg . 
Bruksanvisning medföljer . 

Pris 1: 95 

U 1290, spritfy lld , med 
förn. be slog . Längd 22 
cm. 

Pris 3: 50 
Badtermometer Nr U 

1151 med nylsa av bok . 
Längd 26 cm. 

Pris 1: 85 

Fönstertermometer Nr U 
1123, spr itf yl.d och med 
tydlig avlösning . +50 till 
-50 gr. C. Längd 18 cm. 

Pris 2: 35 

iNSJöN 

Vind_fl~jel N~ U 1231, med figur er av snidat trä, 
med nkt,go klader av tyg och skinn . Gubben sli
par o . gumman drar oförtröttligt veven så länge 
det blå ser. Mycket tre vli g . Längd 75 cm: 

Pris 19:85 
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Kamera nr J 219, >Lu
mix F• för film pö me
ta llspol e (lit en spolel . 
Bi ldformat 6x 9 cm. Ka
merahus av mela il, klätt 
med konstläder . Läder
bälg. Akromatisk lins . 
Slutare fö r tid och ögon
blick, med inbyggd syn
kronisering , Briljant- och 
ramsökare . 

Pris 66: -
Kamera Nr J 200, >Lu

mirex>, för film pö me
tallspole 6X 9 cm. Kame
ra hus av metall k.ätt med 
konstläd er. Dimen sioner, 
150X 80X 36 mm. Toppav
tryck, romsöka re. Front 
li nsinställning . Lumier e 
slutare för 1/10, 1/25, 1/50, 
1/100, 1/200, T och B, syn
kronisering för lampblix
tar. Dubbelana stigmat 
Spectar 4,5/105 mm. 

Pris 96:-

Spegelbox -kamera Nr J 
195, ,FUL-VUE>, för rull
f i .m 6x 9 cm pö träspol e. 
Bi ,dformat 6x 6 cm. Solid 
och lättskött ka mera helt 
av frostl acke rad plöt m. 
fö rkromade beslag . Ljus
stark spegelr eflex säkare, 
s utare för tid och ögon
bli ck sa mt avstönd sin
stäl lning . Bärrem av 
plas t. Dimensioner : lO0X 
100X 75 mm. 

Pris 38: -

Väska Nr J 196 för 
ovan stöende kamera. Be
redskapsmodell av brunt 
läder med axel rem. 

Pris 15:-

98 
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Kamera Nr J 216 ADOX 
SPORT, fö r 8 bilder 6x 9 
elle 16 bilder 4,5x 6 pö 
ru i lfi lm 6X 9 cm träspole . 
Kamerahus helt av metall, 
läderklätt, synliga delar 
förnicklade . Läderbälg. 
Toppav tryck . Opti sk Qe· 
nomsiktssökare. Ob1ekt1v, 
Radionar 1 ,4,5/10,5 cm T. 
FrontHnsinstä ,lning . Sluta
re: Varia frön 1/25-1/ 200 
samt B. Blixtsynkronis_e
rad . Alla skalor avlas
bara uppi frön. Dim.: 155 
x 85x 40 mm. 

Pris 166:-

Kamera nr J 230 , Ge
vabox -Syncro > med syn
kron . blixt .amp a . Elegant 
strömlinjeform ad och ut
fö rd i pansarpre s5.ad ~a 
kelit . Avsedd for film 
6x 9 pö träspole (stor 
spol el och ger 12 bilder 
6X 6 cm. Frontlinsinstöl ,
ning fö r o lika avstönd . 
2 bländar e , f/8 och f/16. 
Sluta ren för tid o . ögon-

••"- ,;:. 

. - ~ 
} r-·:o~.-
~ r:·J·· 

- ~ I ~ 

... · 'i 
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Kamera nr J 227, >Agfa 
lsolette V• 6x6 cm. (film 
6X9 cm, stor spole ). Ka
mera hus av löttmeto i l m. 
rob usitklödsel. Förkroma
de kanter , beslag och 
sidor . Inb yggd kika rsö
kare . Frontlinsinställning 
med tvöpunktsmorkering. 
Uttag för trödutlö sare , 
stativ mutter . Med antire
flexbehandlat objektiv 
Agfa Agn a r 4,5/8,5, syn
krons iutare Varia 1/25, 
1/75 och 1/200, tangent
avtryck . Dimensioner , 
4x 9,8X 14,5 cm. Vikt, 500 
gram . 

Pris 147: -
Beredskapsvä ska nr J 

225, original av läder för 
Agfa lsolette V. Med 
stativ mutter och axel rem. 

Pris 25:-

blick utlöse s genom topp-
avtryck. Ljusstark , in-
byggd briljant sökare . 
Blixthö i laren kan avtogas 
med ett handgrepp. Ge 
vabox-Syncro ör en ve~k
lig allroundkamera, lott 
att handha och ger a lltid 
utmärkta bilder vid a l ia 
lju sförhöllanden. 

Pris komplett 38: -

Kamera Nr J 201 , Kod ak-Brownie 620 C>, för 
rullfi .m 6X 9 cm pö metallspole. Lättskött lö_dka
mero av metal l, som ta r skorpa och bra bilder 
frön ca 3 mtr till oändligt. Utrustad med tvö_ sto
ra ty d liga briljantsökare för höjd - och tvarfor
m~t. Slutare för ögonblick och B-expo~erin9. 

Pri s 28:-
Kamera Nr J 202, >Kodak -Brownie 620 E, för film 

6X 9 pö metal\spo .e. En e legant och Y,Olutrusta_d 
lödkam ero, försedd med ,nb_yggd forsattsl,ns for 
avstönd frön 1 till 1¾ m och inbyggt gu\f,lt er._ Ay
tryckaren kan , lösas f_ör _undvikande av oavs1kl1g 
avtryckning . S,utare for ogonbl,ck och B-expo:1e
rinn . synkroniserad för lampblixtar, Sto~a, tydliAo 
briljantsökare . Pris 39: 20 

KAMERA Nr J 172, , Pha
tax , för rullfilm 6X 9 cm, 
med meto .lspo le. Med 
genomsiktsökare ,tid- och 
ögonblicksin stä llning

1 
för 

1/25 och 1/100 sekuna, tvö 
bländare och toppavtryc
kare. Spiralformigt objek
tivutdrag som pö smö
bildkameror. Kamerans 
storlek 15X 9 cm. Tillverk. 
heit av bakelit. 

Pris 31: 50 
Beredskapsväska Nr J 

173, av läder för kamera 
Nr J 172. 

Pri s 19:05 
Porträttlins Nr J 174, för 

kamera Nr J 172, att an
vändas vid porträttfoto
grafering. 

Pris 6:-

Kamera Nr J 203, UNI 
BOX FOR RULLFI LM, 6x9 
cm m. metallspole . Bild
fo rmat 6X 6 cm. Helt av 
bakelit. Extra stor och 
ljusstark spegelsö _kare . 
Slutare för t id o . ogon
blick. Storlek 100X 95x 90 
mm. En elegant o . mycket 
prisvärd kameranyhet som 
ger utmä rkta bilde r. 

Pris 22: 50 
Beredskapsväska Nr J 

204 för UNIBOX-kame
ran' av mönsterpressat 
ljusbrunt läd er med för
kromat lös och axe lrem. 

Pris 12:-

Väska Nr J 198, passan
de för rullfilmkameror 
6x9. TiJ:verkad av kraf
tigt brunt löder m. hand
och axelrem. Förnicklat 
, Tuck-Tite,-lös. 

Pris 15:75 

c LA s o R L s ö N & C: o Ä. -8., i N S Jo N 

Kamera Nr J 217 • Diana 
Box,. Bi ldfor mat 6x9 (trä
spole ). Slutare f. tid el.er 
ögon bli ck. 2 bländare . 2 
br il iantsökare . Kamerahus 
he lt av bakel it. Med be
reds kap sväska av kra ft igt 
löde r. Pri s 24: -

Boum-filter. Kvalit etsf i l
ter i hå lla re av förkro
mad mässing . Fasthö l as 
av skruvring och kunna 
lö tt byt as ur. Kunna a n
vändas med eller utan 
motl jusskydd. Med fjä d
ronde klämfattn ing , 

Nr J 223 för obj ekti v
dia meter 23-27 och 26 
-30 mm. Pris 9: 50 

Nr J 229 för obj ekt iv
d ia meter 29-33 mm. 

Pris 12: -

Etui nr J 224 fö r fil ter 
och li nser upp ti ,I 42 mm. 

Pris l: 65 

Motljusskydd med på
sticksfottning , 

N r J 228 för objektiv 
d io m. , 25, 27 e ller 28,5 
mm. 

Pris 3:-

Universalled Nr J 220 
FRESTON. För vanl iga ka
meror och smalf i lmkame
ror . Hel t vridbar runt ha
risa nta l/ve rt ika lax lo rna o. 
låsbar i alla lägen endas t 
genom vridning på hand
tage t. Pr is 12: -

Fickstativ Nr J 199. Ut
för t av blankpole rat alu 
mini um och förnick lad 
mässing, Med stadig kul
led sam hå ll er kamera n 
orubb .igt i varje ö nskat 
lä ge. Tysk skruv. 

Pr is 8: 50 

Blixtpatron Nr J 67, i 
g lasrör . Utveckl a högst 
obetydlig rö k. O beg rän
sad höl ba rhet. Bruksa n
vi sning medföl jer . 

Stor!. Nr 1. 
Pris p r st . 0: 45 

Pris pr l O st. 3: 95 
Storl . Nr 3. 

Pris pr st. 0: 60 
Pri s pr 10 st. 5: 25 

Synkron isotor Nr J 226 
STOLMA- FLASH av för
kroma d mässing i högsta 
kvali te. Batterih y lsa av 
svart pl ast för vanli ga 
f ick .ompsbatteri er . Kon
Kontroll a mpa . Fattni ng f. 
la mpbl ixtar med såvä l 
ba jon ett- som nor mal soc
ke l. Slad d m. rund 4 mm 
ni ppel passande de fl esta 
synkro nuttag. Ka merafäste 
med tysk och engelsk 
skruv. Höggla nspo .erad 
refle ktor av lä ttmetall , 
140 mm idiom. 45: -

Synkronisator nr J 168, 
bli xt hö llar e närmast av
sedd för Kodak- Brown ie 
620 E men kon öven an
vändas ti ll a ndra kame
ror . Hå ll are för lamp
b li xta r N r J 205 o. J 176. 

Pris 24: 50 

J 186 J 187 
Reduktiansfattning Nr J 

186, för ,ampblixtar med 
norma l Edisan socke l vid 
användning i vanlig fick 
lampa . Pris 0: 75 

Reduktionsfattning Nr J 
187, till smö la mpblixt a r 
med ba jonettfattning vid 
användning i no rmal Edi
son höl. ar e. 

Pris l : 35 

Framkallning och kopiering 
Vi mottaga film och plötor för framk a llning och 

kopi er ing. Kontakt- och stor kopior utföras pö 
bl ankt vitt papper . Förstoringar på matt kartong
tj ockt pappe r. 

Framkallning 

Lampbli xt Nr J 176, 
PHOTO FLUX PF 25 N

1 
c,a 

5000 Lumensek. Benag 
lig att använda, avger 
varken eld e ll er rök. 
För batteritändning 4,5 V. 
Storl. 36x 75 mm. 

Pri s l : 10 
Lampblixt nr J 205 

Photoflu x PF 14 N , ca 
14JOO Lumensek. Starl . 
30X 60 mm. I övri gt som 
J 176. 

Pris 0: 80 
Kart ongref lektor Nr J 

184, hopf ällb ar o. invän
ligt mela llf o lierod . För 
bl ixt:ampor. 

Pr is 0: 60 

Fotolampa Nr J 179, 
500 watt, 13000 ,umen. För 
110, 127 ell er 220 volt. 

Pr is 9: -

Fotosol Nr J 178, foto
lampan för amatörer . 300 
watt , 10000 lumen. Finnes 
fö r 110, 127 el. er 220 vo lt . 

Pris 4:-
Uppg iv önskad spänning I 

Kartongreflektor Nr J 
185, som ovan stöe nde m. 
avsedd för e llju slo mpo r. 

Pri s 1:-

Rullfilm, a llo format. Pr is pr rulle 0: 85 
Plåtar och plonlilm, al :a format, dock hög st 10 

Nr J 221 för 30 e ll er X 15 cm. Pris pr st. 0: 20 
32 mm. Pris 3: 30 

Kodak Verichrome Nr J 
47. En mjuk1 högkönslig, 
orto kro matisk film . 
4X 6½ 6X 9 6½X ll 

Etui nr J 222, för mot
ljusskydd upp t il. 58 mm 
yt terdi a m. Av prima 
brunt löder . Med utskär
ni nga r för remmen t i ll 
kamera väskan . 

Pris 4: 50 

Trådutlö sare nr J 57 
längd 13 cm. 

Pris l: 10 

Kopiering 
Kontakt kop ia 4x 6½ cm. Pr st. 0 : 23 

6X6 , 6X 9 cm. Pr st. 0: 30 
6½x ll, 8X 10½, 9x 12 cm 0: 36 

Stor kopia 7½X 10cm. Pr st. 0 : -42 
• 9x 12 cm. Pr st. 0: 47 

10x 15 cm. Pr st. 0 : 53 
Förstor ing efte r negativ: 
Format 13X 18 cm. 

• 18x 24 cm. 
• 24X 30 cm. 

Reproduktion lovfotografering ), 
och kunna sålunda ej ötoga oss 
förstoring efter insända kop io r. 

Pr st. 1: 65 
Pr st. 2: 85 
Pr st. 3: 90 

utföra vi icke 
kopiering eller 

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

2: - 2: - 2: 50 
Kodak Plus-X Nr J 165. 

En hastig , finkornig pa n
krom atisk film . 
4X 6½ 6X 9 
2: 20 2:20 

6½x ll 
2:80 

Kodok Plus-X Nr J 148, 
6x 9 cm. Metal.spole PX 
620, 2, 20 

llford Selochrome Nr J 
170. En ortokromatisk 
högkänslig och ljusgörds
fri fi lm. 6X 9 cm. Trä
spole, Pris 2: -
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PLATAR Nr J 36, Ge 
vaert Panchromosa. En 
hög känslig, Pankro mat isk 
p .öt, 32 Sch., lä mplig för 
d e flesta fotogrotisko 
än domöl, men rekomm. 
särskilt för landskap o . 
an dra fä rg rika motiv . 
Format cm. Pr duss. 

6½x9 4 , 50 
9x 12 7 , 35 
lOX 15 10: 10 

PAPPER 
Geovert Ridaxpapper i 

format 6½X9½ cm, v itt, 
bl ankt . 100 och 20 för
packningar. 

N r J 117. Extra Hart , 
fö r tunna och kraftlösa 
neg ativ. 

Nr J 118. Hart , för mju
ka negativ , utan nämn
vär da kontraster. 

Nr J 119. Normal, nä
got mjukar e än Hart, för 
normala negativ. 

Nr J, 120. Weich, mjukt 
arb etande för kont rastri 
ka neg ativ. 

100-blod s förpackning . 
Pris 4: 95 

2()-blods 

Universolframkollare . 
Kodok D-72, för papp er 
somt skö lfr omko llnin g ov 
film o. plåtar. En mjukt 
o. klart arbe tande from · 
ko I ore som ger godo 
result at med vacker gro
doti on. 

Nr J 164. Förpackning 
för 2()0 kbcm bruks färd q 
lä sning. Pris 0: 50 

Nr J 167. Förpackning 
fö r 3 liter bruksfärdig 
läsning . Pris 1: 85 

Nr J 163. Origin o lflosko 
för 7!:iJ kbcm bruksfärdiq 
lösning. Pris 1: 38 

Kodok finkornfromkol
lore DK-20 för f i. m och 
pl ötor. Ge r ult raf int korn 
och medger därför kraf
tig förs tor ing. 

Nr J 33. Burk för 1 lit. 
lö sning. Pris 1: 80 

Nr J 34. Burk för 4 lit. 
läsni ng. Pris 4 : 45 

Surt Fixers olt Nr J, 35, 
Kodak , i burkor om 200 
gram . För 2 liter bod. 

Pris 1: 05 
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-Högglansp re ss Nr J 206. Behänd ig elektrisk tork-
opporot avsedd för amatörens behov. Dubb el
sidig, torkyto 24x30 cm pö vardera sidan . Till 
pressen använd s gl onsplötor mot vilka kopiorna 
på vanl igt sött fostpressos i vått tillstånd. Motto 
bilder upp öggos med boksidan mot glons p löten . 
I bägge fallen hölls bilderna piano ov spä nn
duken. Torktiden är 5-10 min. Effekt 140 watt. 
Finnes för 125 eller 22() vo lt. Utan g onsp låtor. 

Pris 38:
Glan splåt NrJ 207. Häggl onsförkromod mässing

plöt 24X3J cm. 0,5 mm tjock . Avsedd för såväl 
gl a nspressa r som för långsam torkning. 

Pris 11: 50 
Glansplåt Nr J 208 ov högglanspolerad alumi-

nium 24X3) cm. Pris 4: 50 

Emaljskål ov kraftig vit
ema lj erad stål plåt med 
bl ö kanter. 

Nr J 209, storlek 14X 19 
X 5 cm. Pris 6: -

Nr J 210, storlek 18x2 4 
X 4,5 cm. Pris 7: 50 

Vac kra moderna bokal
bum som pryda sin pl ats 
i bykhyl lon. Bloden ära 
ov kartong i lju s fä rg o. 
prokti~.kt inföstode med 
t rödspiro l i hårda pär
mar i olika utföranden. 
Stor :ek 22X2 4 cm. 

Al bum Nr J 162, med 
30 blod. Vadderade pär
mar i extra sti I i gt utfö 
rande, k lädda med ljus 
l innevöv och äkta skinn. 

Pris 11 : -

Album Nr J, 158, med 
18 blod och pärmarna 
klädda med iäderimito
tio n. 

Pris 4: 25 

Fotohörn Nr J 181, 
transparent a och dubbel
sidigt gumme ra de . I askar 
om 100 st. 

Skärmaskin Nr J 26, för 
fotoomotörer. Med ypp
lyftbor ce lluloi dlinjoi. 
Kniv ov spec io lstöl. 
Skärlä ngd 19 cm. 

Pris 18:-

Amatöralbum, för upp 
klistr ing ov bilder. Pär
mr,r ov läd erkarton g. 24 
sidor. 

l'Jr 
J lCO. 
J 101 

Storl. 
27X20 
33x24 

Pris 
1: 85 
2: 20 

Fotoram Nr U 953, ov 
plos ti c i röd, vit, grön 
eller bl ö färg. En lit en 
näpen ro m i sto r l. 58X58 
mm. Pris 0: 45 

Fickspegel Nr U 1194, 
med förnicklat, infällbart 
stöd ned til l och plat s för 
foto i storlek 6x9 cm pö 
boksidan . 

Flexitofot Nr J 211 be
stör ov en sots lju skäns
liga läsning ar för fr om
stöl ,ning ov bilder och, 
mönster ö textili er sösom 
slipsar, dukar, domblu
sar, scarfs m. m. Bilder 
kunna även överföras ö 
andra material ön tyge r. 
Förfa randet ör enkelt och 
utförlig bruks a nvisnin g 
medföljer varje sots. Van
liga fotoneg at iv , film e .
ler plåt, användas och 
inga apparater krä vas 
för arbetet. 3 ol ika fär
ger i varje sots. 

Pris 6: 95 

Självlysande färg Nr U 
1233, för klockvis are, 
strömbrytare och andra 
saker som mon behöve r 
kunna se i mörkret . I flas
kor om 5 gram m. bruks
anv isning . 

Pris 3: 25 

[)&1,_/ 
Klister Nr S 66, i 10 cm 

löng tub. För fotografer, 
kontor och pri vat. Prak
tisk, renlig och ekono
misk förpackning. 

Pris pr tub 0: 60 

Ficklampa Nr T 2166. En 
liten praktisk lampa för 
nyckelkn ·ippoe , do mväs
kan etc. Utf ö rd ov po le
rad mässing . Storl. 13X72 
mm. Med batteri o . glöd
la mpa. 

Pris 2: 85 

Pris pr ask 0: 75 
Batteri Nr T 2167 til l 

ovanstående fickl a mpor. ' 
Pris 1: 10 Pris 0: 50 
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Skolbestick N r E 48 med 
passare och dragstift i 
etu i i storlek 135x!:iJ mm. 

Pris 2: 85 
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Ritbestick Nr E 49 med 
pa ssare ov pol erad och 
förnicklad mässing i som
metsklä tt etui i storlek 
165x 65 mm. Pris 7: 75 

Dragstift Nr E 39 med 
spetsar av fin polerat stöl 
och skaft ov lättmeto 11. 
längd 15,5 cm. 

Pris 4: 75 

Pennformerare Nr S 1 
ov plast för rakk lingo . 

Pris 1: 10 

Radergummi Nr S 206, 
rätt , storl. 38x25x9 mm. 

Pris 0: 20 

~ 
Sax Nr U 32 med av

rundade spetsar, lämplig 
fö r barn. längd 10 cm. 

Pris 1 : 60 

Räkneapparat Nr S 240 
för odditicrn och subtrak
ti o n av upp till 7-siffrigo 
ta l. M ed nögon träning 

• lupp Nr U 1138 med 
infottning av svart bake
lit, storlek 30X36 mm. 
Styrka 1 ½ e :ler 2. 

Pris 3 : 25 

Lupp Nr U 1139, lika 
som föregående men i 
styrka 2½, 3 eller 3½ . 

Pris 3:-

Urmakarelupp Nr U 
1234, kraftigt förstorande, 
s. k. stenhåls lupp. 

Pris 5: 50 

Spegel Nr U 1208. Tond
lä korspegei ov förk ro mat, 
rostfritt stål. Diom . 22 mm. 
Längd 16 cm. Värd efullt 
hjälpmedel v id di verse 
unde rsökn ing ar inom ra
dio och finmekonik m. m. 

Pris 4: 75 

Mikros kop Nr U 1187, 
av frostlack erad metal l 
med förkromad obektiv
tub. 1 ob jektiv o . 1 oku
lor . Friktionsgrovinställ 
ning. Fininställning me
de ,st snäckgång. Ställbar 
p lanspegel o. fyrkantigt 
objektbord med f jädron
de håll are . 5 preparat 
medföljer . Förtsoring co 
60 ggr. Höjd 16 cm. 

Pris 18: 50 

Solgla sögon Nr U 19 m. 
polarise rade splitterfria 
glos i gröb å fä rg. Am e
rik . världspotent . Polori 
seri ngen gör att o Ila i rri
te rande och bländande 
i jusrefl exer försvinne r. 
Fodral ov konstläder. 

Pris 13: -

Solglasögon Nr U 20 
de n mode rna, amerikan
ska stilen med guldfärga
de bågar oc h behog .igt 
gröna gl os. Pris 6: 75 

~ 
Trådräknare Nr U 1179. 

Hor skorp op ti k med för 
stor ing 4X linjärt. Gjord 
ov mässing i hopfällb ar 
f ickmodeli. 

Pris 3: 10 

Fickmikroskop Nr U 1287. 
Utfört i for m ov en penna 
ov förn. mässing. Trots 
de små dimensio nerna ger 
mik roskopet mycket skor
pa och rena b il der i 25X 
försto rin g: Längd 125 mm. 

Pris 11: -
Fickmikroskop Nr U 1299 

i sto r lek som en fickpen
na, P cm iångt, med 
klips . Ger klor och tydlig 
bild med co 60 ggr fö r
storing. Pris 8: -

kon mon uppnö stor Fickmik roskop Nr U 1300. Ett precisio nsutfört l i tet 
snabbhe t . Stor lek 115X mikroskop med 3 förstoringsgroder, 80, 100 och 
57 mm. Med etui . Utförlig 120 ggr. Svortlockera d hylsa med fint förnicklad e 
bruksa nvi sning medfö ljer. dela r. Förnämsta tyska tillverkning. Stor .ek 145X17 

Pris 8: 50 mm. Pris 36: -
C L A S O H L S O N & C: o A. - B., I N S ) 0 N 

Tyska prismakikare 
hor alltid varit utop kon
kurrens böde ifråg om 
den optiska preci sio nen 
och det sto bi lo men ;o m
tidigt lätthonterligc • Jtfö 
rondet. 

Dessa k i ko re fin no ; åte r 
i marknaden - nu ä nnu 
bättre än före kr iget. 
Helt utförda i lättmetall 
med läderklädse l och ut
rustade med T-optik . 

Läderväska m. o,e ·re m 
medföljer . 
Nr Först. X ljusst . Pris 

U 14. 6X3~ 159: -
U 15. 8X30 172: -
u 16. 10x45 248: -
u 17. 7x!:iJ 305, -

Barometer Nr U 1189 
i elegant utfo rmc!l t rä
höl je i form crv en 
skeppsro tt och ')led fö r
kromad glosring . Baro
meterhusets diom. 17 cm. 

Pris 39: 50 

Barometer Nr U 1267 
av polerad ek i fyr ka n
tig eller rund modell. 
Slipat g os i förkr omad 
fattning. Storlek 11 X 11 X 
4,5 cm. 

Pris 19: 35 

cy,(!( 
~-Dörr ki kare N r U 1203. 

Monteras i dörr och med
ger genom ett sinnri kt 
linssystem öve rblick över 
hela det angrä nsande 
rummet. Observation i 
andra riktningen är där
emo t omöjlig, Ställbar fö r 
o li ka dörrtjock lek ar. 

Pris 7: 25 
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OBSERVERA I 
För emballeringens skull 
expedieras icke mindre 
ön 2 skivor i en order . 

Grammofonskivor 

l 
U T B Y T E -""."":_-"·"-"l av skivar tillåtes ej. Vid 

ANDERS BORJE. 
~etc~ order å grammofonskivor 

torde reservnummer upp
givas. 

CARL HOLMBERG . 
7521 Vem ska nu betala 
- De va Ville ELIT-serien, nr på 7000. Pris 4: 10 7365 Vod gör det a tt vi 

skilis !ör i afton - JAv
skedsvolsenJ Nu är den 
stund 

7534 Dansa med mej 
- Tango Vio lin 
7338 Sjömannen och stiör
nan - Siömanslöngtan 
7577 Dons i Pinntorpar
bo cken - Tilfo in 
7551 Klockbojen - Vid 
För iestoden 
7548 Godnatt Iren e - Jag 
visslar för Dej 
7582 Rosen från Kina 
- Två kostonjebr una 
höstar 
7458 Lo Seine - Bolero 
7460 Nig och kuta runt 
- Bullfest 
7492 Tongakavolier en 
- I Siunde Him len 
7500 Pepita dansar 
- Carina 
7588 Vad vare livet utan 
Dej - Under tusen stiö r
nor 
7594 Flickan ch blås ippan 
iBlå veispik eJ 
- Cigarretfen 

BERTJL 800 . 
7266 Vio ler till Mor 
- Elf hemlöst barn 
7268 Sången om War
szawa - Symfoni 
6032 Jubelklockor 
- Klippa , Du som brast 
för mig 

6033 Jag är främling 
- Jerusalem 
7545 Varför skola mänskor 
strida - En sti. la bön 
7330 Mormors drömbok 
- En körlekssån g 
7529 Kom hem lill e For 
- Nör skogarna sjunga 
7532 Mona Lisa - Om Du 
höll mig kö r 
7382 Drö mmar av silver 
- Romona 
7386 Hälsa de m där
hemma - En dörr på 
glönt 
7361 Ack vare jag JLan
danderry Air) - Hjärtats 
sago 
7443 Mitt gam ia hem 
- När kärleken dör 

SVEN-OLOF SANDBERG. 
7002 Svar te Rudolf 
- Calle Schevens vals 
7003 La Polarna 
- Säg mig godnatt 
7004 Livet i Finnskagarna 
- Norska valsen 
7009 M itt Kentuckyhem 
- Där björkarna susa 
7123 I Lissabon 
- Flickorna i Småland 
7189 Roslagens vackraste 
ros - Jungfrun på Jung
frusund 
7243 Gamle Svarten 
- Capri 
7414 Den flickan ska böra 
mitt efterna mn - Under
bar 
7450 När brö llapsklackor 
ringa - Lyssnar Du till 
mig i kväl l, Lilla Mor? 
AKE GRONBERG. 
7253 Resultat av plöjn ings
tävlan - Schottis på Va l
ha ll 
7240 Det var en gång en 
siöman. Dei 1-11 
7445 Gungorna och karu
sell en - På Cafe du 
Polais 
7483 Styrman Nord 
- Ensam på en krog i 
Hamburg 
7592 Clementins 
- Flickan fr ån Gullaba by 
7573 Dans på Svinnsta. 
1 oc h 2 
7543 Speedway-visan 
- Skinnknuttar 
7516 Lör dag skvä ll i Para
diset - En hambosvöng 
GOSTA JONSSON. 
7372 Tio, va de va livat i 
holken - Farsan o. mor
san bor på vischan 
7441 Alla Fyrar blinka 
- Pang, Pang, Pang 
7561 Den franska biljet
ten - Det är nånting jag 
går och väntar på 
BRITA BORG. 
7530 Wilhelmina - Vi 
borde baka en solskens
kaka 
7387 Eken i parken 
- Od ets ironi 

BERITH BOHM 
7603 Den vackraste dagen 
i år - För ung 
7541 Min moder var från 
Wie n - Det vore vack
rast om stråkarn a kunde 
sjunga om Wien 

ULLA BILLQUIST . 
7054 Godnottvolsen 
- Blå rosor 
7217 Under takåsarna i 
Paris - Flicka n i Mar
seille 

HARRY BRANDELIUS. 
7214 En siöman vankar 
vakten lång - Hem igen 
7246 Aftonklockorna 
- Julgranen från mina 
barn aår 
7215 Nordsjön 
- Spelmansbruden 

JODDLING. 
GRETLI o . RUEDI EGGER. 
7DO Två glada Tyrolare 
- Alpschottis 
7484 Cilfran min 
- Vallf li ckon 
7506 Mors egen joddlar
vals - Joddlarskolan 
1516 Hand i hand i jod
del land - Håll då i 

HARRY KULLENBORG. 
7354 Biöllerklang !Barn
kör) - Julto mten tror 
jog inte på 

7408 Då är min lycka 
giord - En tango om 
kvinnan 
7598 Höstdrömmar 
- Musta lai nen 
7454 Främmande länder 
- Om Du var den end a 
flickan 
7459 Laredo - En röd 
blomm a til , en blond 
flicka 
7520 C'est si bon - Mitt 
då raktiga hiärta 
7510 När man är ung och 
kär - Där blåklinten 
blommar 
7585 Om JlfJ - Dig !il.här 
hela mitf jo g 
7579 Söderhavets Sång 
- Hamnens lju s 
7566 Spela upp en enke l 
melodi - Som en blixt 
från kla r himmel 
7552 Kan någon ge ett 
svar - Körlekssånge n ur 
>Askungen> 
7539 Stömning smelodien 
- En kväl , i Napoli 
EVERT TAUBE. 
7132 Maj på Malö 
- Val s på Angön 
NILS BERTELING. 
7549 Med ren och pu lko 
- Tomtebloss 

SONJA STJERNQUIST . 7514 Mors brudslöja 
7599 Så kör i Dej JSa in - De lyck lig a barnaåre n 
lave) - Wund erbar , ur CALLE REINHOLDZ. 
>Kiss me Kate> 7285 An nas snäckskr in 
7569 En stjärna föll - Luffarv isa 
- Drömmen om Dei 
7546 Förhöxad - Min 7331 Per Olssons Bonna-
älskling, min älskling gård - Tacka Fogerlu nd 

för de' 
REINHOLD SVENSSON. 7392 Kvösarvalsen 

HAMMONDORGEL. - Lördogsvalsen 
7554 Cornflakes. 1 och 2 7465 Motorcyke ,n 

T R - Gamle Dramm 7426 iger ag · 7505 Johan på Snippen - 12th Street rog 
6000 Song of Paradise - Fram me stora spru-
- Song of Songs ton, Gubbar 
6015 Roses of Picardy EDVARD PERSSON. 
- Tango Illu sion 

7462 Jag drömmer om en 
jul hemma - Blåklint och 
viol 

7479 Jag ska' ta ' morfar SIV OCH MAJ. 

7563 Där kommer eA påg 
- Musik unde r arbetet 
SVEN AREFELDTS ORK. 
7407 Buttons and Bows 

7490 Två solröda sege l 
- Det händ e i Adano 
7575 Kär i De j - Havan a 
Moan 
7568 Våren i Sarrent 
-Alltid min 
7&:XJ Auf Wiederseh'n (Vi 
ses igen) - Lilla små
stadstös 
EDDY GREEN biograf
orgel. 
7587 Auf Wiederseh'n 
- Du bis! dis Rase va m 
Wörthersee 
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med mej ut i kväll - Var 7570 Tennessee Waltz 
5r Du? - Du vet, att jag väntar 
7502 Music, Music, Music 7411 Mariandl - Jag vill 
- Kärlek från A til, O skriva nåt vackert till Dej 

7432 Nidälven 7591 Högt uppe på berget 
- Låt grammofon spela 
7572 En puss i porten 
- Kam-polka 
7560 Molasses, Molasses 
- Tro llefor, Trallemor 
7535 Röda ro sar , blå 
violer - Nu är det dags 
7540 Vi borde baka .. • 
- Do ilartåget 

- Farmarefl ickaff 
7531 Solsken var timma på 
dygneJ - Li I le Matros 
7495 Serenad JStändchenJ 
!Schubert) - Vagg sång 
IMozortl 
7503 Såpbubblor 
- Mormors sång 
7590 Gu Id bruna ögon 
- En liten solka tt på 
trottoaren 

- You cal, everybody 
Darling 
7409 Konserverad gröt 
- I en roddbåt till Kina 
7493 Hjärtats röst 
- Skotsk Hopp-Polka 
7504 Senora - Jag fick 
en kyss ti Il Godnatt 
7584 Abc Daba - Söi, 
får jag vagga Dej på 
vågen? 
7581 Adress Rasenhill 
- En sla nt för en kyss 

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

STOORS HAWAJJ. 
ORKESTER. 
7121 Hawaiians vals -
Drömmarna s O - Tahiti 
7196 Yngv e Stoars Howa ii 
potpurri. Del 1-11 
7'279 Blå lagun 
- Samoa 
7247 Goodbye, mit t blå 
Howaii - Sjömansjul på 
Hawaii 
7383 Söderhavspör :o r 
- Snäckans sång 

NAEMI BRIESE. 
7374 När du ler 
- I rosenrött jag d rö m
mer. 

HARRY DAHLGREN . 
7512 Med sloka musta
scher - Grabbar med 
hå r på bröstet 

ANDREW WALTERS 
ORKESTER. 
7601 Avestofo rsens brus 
- Gubben och Gumman 
7602 Valskavo l jeren 
- Kaff epelfers polka 

CARL JULARBOS 
KVARTETT. 
7527 Möj ovol sen -
Rostoffsky-polka 
7172 Livet i Finnskoga rna 
- Fö bod volsen går 
7211 Jularbo-sch olfis 
- Tre stegsvalsen 
7287 Gr övelsiö -Va lsen 
- G ammai Da la-polk a 

J,ULARBO JUNIOR. 
7353 So pJitter {Va ls) 
- Lapp :Sofis hamb o 
7406 Såp bubblor 
- Yea rning 
7466 Ha mmarforsens Brus 
- Tjolitt o- schottis 
7562 Hall e lujoh 
- My blue heaven 
7597 Fiöl lbru de n 
- Lyckobringar en 
7589 Stålfarfars va :s 
- Blo mman och fjäril en 
>Stålfarf a r> sjung er 
7578 Bökeviksvol sen 
- Pligg en 
7536 Hipp och Hopp 
- Backsjöbotfning en 

OLLE JOHNNY . 
7260 Under Paris broar 
- Vibr erande kärl ek 
72B6 Sökkijärven -Polka 
- Vålåda ls-Hambo 

ERIK FRANKS 
ENSEMBLE. 
7261 Novelt y Accordeon 
- Fast fi ngers 

GUSTAV WINCKLER. 
7580 My heart cries for 
you - Be my lave 
7565 Tennessee Wa :tz 
- I remember the 
cornfields 
7559 Silverdollar 
- Quicksilv er 
7558 Have I lately told 
yo u - Play o simp le 
melody 

CHARLES JUDAH . 
7533 Mona-Lisa - I wan 
na be loved 

EXPRESSES ELITORKESTER 
1950. 
7497 Fine and dandy 
- Septemb er in the ra in 
CALLE JAERDES MUSETT
'<VARTETT. 
7524 L'ile Mogique 
- Dansens encor e 
7557 Kör lekskaru sel len 
- Tangopotpurri 
HASSE WALLINS 
ENSEMBLE 
7477 The Har ry Lime 
Theme - Ma ri onetts 
7574 Fläkt över banan 
- Polkagr isen 
SID MERRIMANS 
ORKESTER. 
75'22 Skrid skoå karna 1 o. 2 
MARTIN LUNDBERGS 
KAPELL. 
7511 På Morg onkr ö ken 
- Tuna-ha mbo 
LISBETH BODIN. 
7112 När klockorn a ring a 
i S,t Mary - Små svalo r 
7143 Si lver måne över ber
gen - Ko m till ditt hem
land 
PUTTE WICKMANS 
KVINTETT. 
7525 Boppi n ot the Doge 
- I on ,y hove eyes for 
you 
7538 The ol d pian o- ro ll 
blu es - Sonoro boogi e 
7593 Laura - The way 
yo u look to -nig ht 

SWINGSERIEN. 
Pris 4: 10 

CHARLES NORMAN. 
583 Charl es Specia l' 
- Dreo m Boog ie' 
5'27 Chor' es Boogie' 
- Three Flat J11mp 
SVEN ASMUSSEN. 
544 Jazzoo tpurri. Del 1-11 
649 Sent i menta I Journey 
- Robin Hood 
PIANA MILLER. 
585 Booa ie-W oop ie-Rythm 
is Rock inq the Town -
W atch the Bi rdi e 
HASSE KAHN. 
613 Jitt erbu o Jam 
- I See o Muppin 
JULARBO JUNIOR TRIO . 
670 Down the hatch - I 
wonder who's kissing her 
now 

ERIK FRANKS TRIO. 
566 Hot Fingers 
- Temptation Rog 

WILLARD RINGSTRAND . 
Hammondorgel. 

648 Tico , Tico 
- Robin Hood 
REINHOLD SVENSSON. 

Hammondorgel . 
623 Jazz Me Blues 
- That 's a Plenty 

EXCLUS IVE JAZZ SELEC
TION . 

Pris 4:50 
HWARD McGHEE . 
Sextet . 
9100 How high the moon . 
De l 1- 11 
JAMES MOODY Quartet . 
9103 Curly top Blues 
- Moody and Soul 

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

RODA SERIEN. Kr. 3: 50 
ALICE BABS NILSSON. 
3513 Joddlarflickon 
- Den vandrande jodd
loren 
YNGVE STOORS 
HAWAI !ORKESTER. 
3459 När måne n strör sitt 
si Iver över drö mmarnas ö 
- Lill a Lolali 
3502 A .oha Oe - Jag 
ä lskar d ig sunnanvind 
3733 Söderhavets sång 
- Sunnonvind 
3765 Bland röda korall er 
- Howai i-Serenod 
SVEN-OLOF SANDBERG . 
3431 Helgdagskväll i tim
merkojan - Spel mannen 
3466 Tre por tröskor 
- Med en enke l tulipa n 
SPELMANSPOJKARNA . 
3279 Konvaljens avsked 
- Den gam la sekretären 
3418 Mo rmors hambo 
- Ving å kersvolsen 
3435 Ra llorham bo 
- Stenhuggarpolkan 
CARL JULARBO. 
3314 Jula rbo geno m tid er
na . Del. 1-11 
3638 Nya Vörm '.andsvol 
sen - Muckarpo lka 
NISSE LIND . 
3530 Norg e- hölsning 
- Alle Ka meraden 
3535 Berlin er Luft 
- Knight sbridge 
SKANSEN -POJKARNA . 
3200 Fiö l lbrud en 
- Dell ens våg or . 

ELITSERIEN. Forts. 
Pris 4 : 10 

MA RGARETA NISBORG. 
7571 Jag tåg en lit en 
kidde mitt - Manass e 
dansar 
7556 Rudolf med röda 
mulen - Nyf iken i en 
strut 
SAGOSKIVA. 
7398 Kaninen, som sva lde 
en visselp ipa - Teddy 
björnen, sm hade hicka 

7542 5 barnvi sor. 
Sång Agnes Zander 
JULSKIVOR . 
7001 När lj usen tändas 
därhemma - När sol gå, 
ned 
S.-O. Sandberg 
7141 Jul med Jularbo 1- 2 
2004 Julens klockor 
- Barnajul 
7476 Sonoras glada jul 
potpuri. Del. 1-2. 
NILS ERICSSON-
A. KÄLLERUD. 
7604 Liljekonvalj 
- Snacka me' Shake 
speare 

FRANSK SPRAKKURS. 
, Franska på grammo

fon > av Clara Westm an
Ostrogorsky. 6 st. skivor. 

Pris 30:
Med lärobok. 

Pris 34: 85 

JOHNNY BODE. 
3571 Ti ll hemmet tanken 
gå r - Västkustens vm s 
EVERT GRANHOLM . 
3791 Lili Marl ee n· 
- I dag är jog så 
lyck lig 
HARRY PERSSON. 
3457 Lirum dirum 
A sicken fest 

TALSKIVA 
THOR MOD~EN-JOHN 

BOTVID . 
3789 Fil ibunken. Del 1- 11 

U N D ER H A L L
N IN G SM U SIK 

Pris 3:'50 
HAKAN v. EICHWALD. 
1098 Skymning 
- Wien ervo s 
ORKESTERN UNGARIA. 
1090 Ungersk Rapsodi nr 
2. Del 1-11 
3565 Ha rl ekins Milli oner 
- Ja lo usi 
SALONGS -ORKESTER. 
10B6 Spö kbrigaden 
- To mta rnas vo ktp ara d 
WALFRID ANDERSEN. 
1070 Tonerna 
- Musta la inen 
1072 Sere nata av Tosel li 
- Souvenir av Drdl a 
ORKESTERN ZIGANY . 
1028 Wi enerbl od 
- Rosor frå n Södern 
1031 Poe me 
- På en persisk mar knad 

KONSERTMUSIK 
30 cm . sk,vo r Pris 7 : -
Tivolis Konsertsals stora 
symfoniork . i Köpenham n. 
K 9507 W orszawo
Konser ten. De l 1-11 
K 9515 Tja jko vski js pi ano
konser t nr 1 i B-moll , 
1 ,sia satsen 
K 9517 Löderl app Pn, av J. 
, trauss. Overt yr. Del 1- 11 
K 9528 Guld och si lve r , 
val s ov Lehar . Del 1-11 
Danska Statsradiofon iens 
symfoniorke ster . 
K 9541 Ad agio ur Max 
Bruchs violin konsert. 

PIANOS O L 0 . 
K 9500 App osionata 
{Beetho ven) De i 1-1 1 
lnsp. ov W. Witkow sky 
K 9516 Clair de lune 
{Debu ssyJ - Skymnings
etyd {Chopin) 
I nsp. av Hans Leygraf 
EXCLUSIVESERIEN 25 cm. 

Pris 4: 50 
SID MERRIMAN MED 
ORKESTER. 
9031 An der schönen 
blau en Dono u. Del 1-11 
9033 Ge schichten ous dem 
Wi ene rwald . Del 1-1 1 
9034 Frii hlings stimmen 
Del 1-11 
SUNE WALDIMIRS 
ORKESTER. 
9030 Violin d'amou r 
·- Apr i l 
9044 Vörmlondsvisan 
- Säterjäntans sönda g 
9043 Solv eips sång 
- Vå ren !G rieg) 
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EL ITSERIEN 
30 cm-skivor 

Pris 6: 25 

YNGVE STOOR 
med stora 

l~awa iiorkestern 

E 5004 Sköno Lotituder 
Del 1-11 

ALLA TIDERS DRAGSPELS
ELVA. 
E 5002 De stora pojk ar
nas ,ölar . Del 1-11 . 

TIVO LI KONCERTSALS 
ORKESTER 
E 5006 Tongo Jo lousie 
{God e) - Tong o Bolero 
{Llo ssosl 

GRONA SERIEN 
Pris 3: 80 

C.i'RL .IULARBO. 
8007 Dör näckro sen 
blommor - En jozz uppö 
hondkl ove ret 
8049 Min för sto komposi
tion - Akerbyvol sen 
EGERSTAMS 
8015 Dala-polka' 
- Minne frön Adalen 
8006 Kiviks -Polka 
- Högforsschottis 
JACK Glll - lVAN THELM~. 
8064 Symfonisk marsch 
tFrasiniJ - Karneva l i 
Venedig 
WIVEX STRAKORKESTER. 
8017 An de r schönen 
blauen Donau. De i 1- 11 

Andliga sånger SONATA. Kr. 3: 50 
FOLKE AN DERSSON. 
94 B att en dag ett ögon
bl ick i sönder - Bred 
Dina vid a vingar . 
25 Tock o Gud fö r vad 
som vari t - Jag ö r främ
ling 
EIN AR EKBERG. 
180 Nu tändas ljusen -
Frö jdas va rt sinne , ju len 
är inne 
HO LGER SJOBERG. 
4 Mor, li lla mor 
- Barn domshemmet 
BRODRATRION -BYSTROM 
192 Till härlighet ens höj
der - Det var al lt gjort 
GU STAV KOLM. 
187 Var jag gör i skogar , 
berg och da lar - Giv 
mig den fr id 
ESTER BERGGREN . 
186 Jag ka n icke räk na 
dem o la - Det susar 
genom liv ets strid 
ERLAND DAHLGREN. 
191 Här ligh etens morgon 
- All ena min Jesus 
CARL LINDBERG. 
140 Du fa lln a stjärn a 
- Vi förstå r hons väg ar 
bätt re ovan skyn 

LAPP-LISA. 
59 Dr inkarf lickans död 
- Annas ön skan 
75 Lapplondss ö ngen 
- Vit som Lopplands snö 
98 Fröken giv mig him
lens nummer - Lille Hons 
107 Mitt barndo mshem 
bl ond fjällen - Norr
bott en 
62 Barnatro 
- Skörd ens Herre 
201 0, kunde jag förtö I jo 
- Ett gammo .t bönhus 
LAPP-LISA MED TRIO . 
194 Jesus, min Frälsare 
- Höll gy ll ne porten pö 
glänt 
LAPP-LISAS EGEN SKlV 
SERIE. Pris 4:'10 
2001 Att i Norr land fö bo 
- Sjung igen den köra 
sången 
2002 Änglavakt 
- Dör f jöllviolen b :om
mar 
2003 Hembygdens söng 
- Himlens gyllne bro 
2004 Julens klockor 
- Barnajul 
2005 Mamma är det långt 
ti ll him en? - Hor du 
knäppt dina händ er 

Skivalbum Nr 'M 909 
rymmande 15 st. 25 cm 
skivor . Med pärmar av 
kraftig kar tong i grön 
färg . Register. Stor lek 35 
x27 cm. 

Pris 7: 75 
Skivo!bum Nr M 910 

rymmande 12 st. 30 cm 
skivor. Stor lek 40X 32 cm. 
I övrigt som färegöe nde. 

Pr is 9: 25 

Lär Er engelska! 
Radiot jönst har i samarbe te med Sonora utgivi t 

tvö moderna grammofonku rser i engelska, en ny
börjarkurs av dr I m. Björkhagen och en fort
söttningskurs ,Sve nsson i England,, intalad av 
lektor Fr. Char lesworth. Vardera kursen omfatta r 
12 dubbelsidiga 25 cm-skivor, samt en över 100-
sidig i .lustr. textbok jä mte ord lista. 

Grammofonkurs i Engelska del. I. Nybör jark urs. 
Pris komplett i väska . Krono r -40: -

Grammofon kurs i Engelska del Il . ,Svensso n in 
England >. Pris komplett i a lbum. Kronor -40: -

Nr BB 420. Extra texthäfte, de l I Pr is 1: 95 
Nr BB 411. Extra text häfte, de l 11. Pr is 1 : 25 
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Grammofon stil : Nr M 
748, s. k. , Guldnöla r> för 
pickup och skivväxlare. 
Bästa kva litet . I askar om 
100 st. Pris 1 : 70 

Grammofonfjädrar, till
verkade i Sverige av 
extra prima svenskt fjö
de rstöl , med runda och 
pol erade kant er . Fjäd
rarna motstö i genomsnitt 

en oa vbr uten serie upp 
dragning a r av c ,a 10000 
utan att brist a . Försed da 
m. höl i bägg e ändarna . 

Bredd X Längd 
Nr tjoc kt. mm cm Pris 

M 408 16X 0,55 220 1: 15 
M 216 18X 0,50 300 1: 60 
M 217 20x0 ,50 300 1: 85 
M 218 20X0 ,55 350 2: 25 
M 219 23X 0,60 300 2: 55 
M 220 25x 0,50 350 2: 75 
M 221 25X 0,55 350 2 : 90 
M 287 20X 0,55 300 2, -
M 288 20X 0,60 350 2: 25 
M 289 22x 0,55 300 2: 25 
M 290 25X 0,55 400 3 : 20 

N edanstö ende fjädrar 
öra förse dda med hake i 
inre o . höl i yttre änd en, 
passande till Columbia o. 
Husbondens rös.I m. Il. 

Bredd X Längd 
Nr tjo ckt. mm cm Pris 

M 366 25X 0,55 350 2: 95 
M 367 25X 0,55 400 3: 25 
M 368 25X 0,66 472 4: 65 
M 369 25X0,70 500 6: 10 

Tonför ingstrall Nr M 
170, för resegrommofoner. 
Tillverkad av zi nkplöt m. 
lackerad öpp ning. Tro!· 
tens öppning 11,5x 19 cm. 
Ljudgöngens längd c:o 75 
cm. Pris 6: 85 

Stroboskop Nr M 596, 
varvtalsmötare för gram
mofoner, visar 76, 78 
och 80 varv/minut. En
dast för växe lström. Ti 11-
verkad av styv kar ton g, 
med bruksanvisning. 

Pris pr st. 0: 25 
Pris pr 10 st. 1: 25 

Elcktroljuddo sa Nr M 
557, , Dux>, en svensk 
pick -up av hög kva ,ite. 
Elegant bake lithölje med 
universalfäste som passar 
alla tonarmar. Skärma d 
onslutningssl add. Uto m
ordentlig god och full
ändad ötergivning pö he
la ton registret . Krafti g t 
l jud. Utg ån gsspönn ing 
c,a 2 volt. 

Pris 28: 50 

Elektrodosa Nr M 572, 
av pri ma svenskt fa br. 
En utomordent ligt go d 
nyko nstruerad e lektr o
dosa. Frost lackerad, med 
universa lfäste . Kan fästas 
ti i l alla tonarmar. Stor 
lek 40X33X19 mm. 

Pr is 19: 50 

~ Vol,mkoo"oll ~, T 1675, 
för [:lrammofonintage t pö 

Tonarm Nr M 406, av rad ioapparater . I hölj e 
förnick l. mässing. Längd av frost lackerad mössing -
19 cm, höjd 5 cm. plöt. 10000 o hms mot 

Pris 7: 95 stönd . 

Tonarmshållare Nr M 
472, för fasthöllande av 
tonarmen på resegra m
mofoner. Längd 60 mm. 

Pr is 0: 50 

Pris 6: 20 
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Grammofonmotor Nr M 
~07, en kraft ig induk
tionsmotor, omkopplings 
bar för 127 eller 220 V 
växelström. Komplett m. 
gummidrivhjul och ta ll
riksaxel men uta n skiv
ta .lrik . 

Pr is 45:-
Skivtall rik Nr M 908 av 

plåt och filtbesprutad . 
Passar ovanstående mo
to r. Diom. 25 cm. 

Pris 9: 50 

' b 
Kristalltonarm Nr M 348, 

fabrikat N . D. C. A rm 
av svart bakelit. Vrid bar 
pick-up för nålbyte. Ett 
axia lkullager i fästet gö r 
att armen ör extra lätt
rör li g. Längd 25 cm. 
Utomo rden tl ig l judkva iite . 

Pris 26: 40 

Elektrodosa Nr M 518, 
PAILLARD med inbyggd 
volymko ntro ll. Universa l
fäste. En pickup av hög 
sta kva litet. Begränsat 
pa rti. 

Pris 26: -

Elektrodosa Nr M 911, 
en pri mo magnetpickup 
bake li thö lje med unive r
salfäste. Med sladd fö r 
ansl utning di re kt ti ll ra
d ioa ppa ra t . 

Pr is 21: 50 

Trådinspelningsverk Nr M 500, MA G NETIA är av 
förnäms ta konstrukt ion och kva litet men hor än
dock marknadens fördelaktigas te pr is. Magne tto 
är försedd med inspelningshuvud av PMF kända 
fabrikat samt utrustad med tvö fyrpoliga induk
tionsmoto rer med jämnt och konstan t varvtal. En 
tidvisa re med nollställning ang er inspe lningstid i 
minuter somt läge pö tråd en av viss inspe ning. 
Upplindnings hj ulet kon användas som skivto l lrik 
med 78 varv/min varvto l för vanl iga skivor ell er 
genom byte ov drivrulle 33 va rv/min för ,ångspe
la nde skivor , om verket för ses med pi ckuparm 
härför . Basp lattan, som är vackert foc ettl ockerad, 
har formatet 35X 27 cm. Endast för 220 V växel
ström, ca 30 W effekt {uttages frön förstärkarens 
nättransform ator varför omkoppl ing kan ske för 
olika spä nningar!. 
Kompl ett ver k med inspe lningshuvud 

pris 240:-

oss . MAGNETTA kan leverer as förs t eft er januari 
1952, dö äv en byggsatser til l förstärkare samt 
vä ska kolllmer att kunna levereras . En spe
cialbros chyr häröver kommer då att utg ivas 
och sändes på begäran . 

Kristall insats Nr M 831, 
RONETTE, fö r kristal ,pi ck
up. Komp lett montera t m. 
anslutn ingsko ntok ter och 
nö lskruv. Storlek 50X 17X 
15 mm. Pr is 1-4: 25 

Kristal linsats Nr M 690, 
passande ti Il tonarm med 
krista ll system. Piezoe lek
t risk kri stol i i bakel it
kapse l, komplett med nö l
skruv. Pri s 10: 50 

Nålbrusfilter Nr M 832. 
Eliminera r rasp och nå l
bru s vid använd ning av 
kr i stal i-pick- ups. Med 
kop p lings<lnvisning . 

Pr is 9: 30 

Te lefonjack N r T 14, m. 
p lugg, öppen 2-po lig m. 
centra lfostsättning. Längd 
65 mm. 

Pr is 3: 30 

' 
M 54J 

M 544 

M 545 

·~ 
Kristallmikrofon av först

klassigt svenskt fobrika t . 
Trots det ,åga priset är 
de nna kristallmikrofo n av 
myc ket god kva lite, med 
jä mn käns lighe t över hela 
registret. Känslighe t --45 
dB. Frekv.-omr. 40-7 000 
p/s. All gängning är 13X l 
mm {normal armaturgäng ). 

M ikrofon N r M 543, i 
fä rkromot ku,fo rmigt hö l
je av metolltrådsn ät. 65 
mm diam . 

Pris -42:-
Mik rofonhandtag Nr M 

544, av förkromat meta ll 
rör , längd 12 cm. Mik ro
mad sladd. Utan sladd
konta kt. Pri s 8: 25 

Mikrofonhandtag Nr M 
545, som fö reg. men med 
8 m löng sladd. 

Pris 14: 50 
Mi krofonled Nr M 546, 

ställba r led a tt skruva 
me,lan mikrofonhan dta
get och stativet, av fär 
nick l. mässing. 

Pr is 5: 75 

Telefoner av Telegraf verke ts CB-modell, utbytta 
vid auto matise r ing, allt så a nvända men i bä sta 
skick och renoverade. Telefo nerna ö ro dessuto m 
omkopp ode och fö rsedda med annan ri ng kloc ka 
för a tt kunna anvä nda s som loka lte lefon er med 
batte ri dr ift . {Ett batt eri U 720 använd es t i ll varje 
appara t.I 

Bordstelefon Nr T 2063 enl. bilden . 

Kristalltonarm Nr M 761 >Rone tte>, av benvi t 
bake lit , extra eleg ant och med utmärkt kr istall 
pick up. Lä ngd 28 cm. Väggtelefon Nr T 2062. 

Pr is 2-4: -

Pris 28: - Pr is 16: 50 
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Av en t illfäl ligh et ha vi lyck at s anskaffa ett be
gräns at antal omform a re från enge lska or mens 
fäl tradio . Al t är felfritt bor tsett frå n ytt re , ob e
tydlig a skavanker i lacker ing etc ., som kunna 
,0 r,.,komma å en del exe mp lar. Mot orgenerato
rerna ha dub b la kullager . Priserna ligga lå ngt 
under ti l verk ningskostnoderna . 

Motorgenerator Nr T 52. Drives med 24 vo lt/8 
Amp . l ikströ m och avg er 6 vol t/5 A mp., 150 vo lt/JO 
mA. och 300 volt/70- 240 mA. g lä ttad li kst rö m. 
Inbyggda sil kretsar , reläer , d ress ar, ko ndensa to
rer och sä kr ingar m. m. I meta llhölj e. Längd 30 
cm. Vi kt 12 kg. Pri s 62: -

M otorge nerat or N r T 53, HO OVER, fabr iksny. 
Dri ves med 24 volt lik ström oc h avg er 14,5 volt/5 
Amp ., 150 vo lt/JO mA. o. 300 vo lt/70- 250 mA. Längd 
30 cm. Utan sil kretsar och höl je Pris 52: -

Mo torge nera to r Nr T 54. Dri ves med 12 vo lt l i k
ström och av ger ~50 vo lt/60 mA. och 6,5 volt /2,5 
A mp. g lättad l ikström . Inbygg da silkr etsar , dross 
lor , kondensa lo re r m. m. Gu mmiup phö ngd moto r 
med nästa n lju d lös gål1g. I metal.h öl je . Längd 20 
cm. Vikt 4,5 kg. Pr is 33: -

El. lödpistol Nr T 2069. 

[ 

Består av tra nsfor mato r 
• med löds pets jämt e hand

tag med strö mbryt ar e o . 
2 meter sladd och stick 
propp . De larna lever era s 

Vibratoromformare Nr 
T 55. Komp lett, he lt in 
byggt aggr ega t m. tran s
form atorer, dro ssla r, ko n
densator er, li krikt a re et c. 
Dr ives med 6 vo lt l ikström 
oc h ger 160 volt/40 mA . 
g .öttad likst röm . V ikt 3,7 
kg. Storl ek 220X2 20x 65 
mm. Pr is 36: -
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lösa i byggsats och krä
ve r enda st någ ra minu
te r fö r montering en. Den
na lödp istal få r fu i l löd 
värm e på några sekun
der och är därfö r ut
märkt t i l l små lödn ingar 
ino m radio oc h f in meka
nik m. m. Finnes fö r 120 
oc h 220 V. Pris 39: 85 

Självsmör jand e log er av 
oljebrons . 

Nr 
K 132. 
K 133. 
K 134. 
K 135. 
K 136. 
K 137. 
K 138. 
K 139. 
K 140. 

Mållmm 
d- Dx L 
3-8 x 4 
4- 10x 4 
5---10X 7 
6-10 X 9 
8-1 2X l 2 
10- 16X 15 
12-18 X l 2 
16-22 x l 6 
20- ~8X20 

Pr st. 
1: 20 
1: 20 
1: 25 
1: 25 
1: 30 
1: 35 
1: 15 
1: 20 
1: 90 

Elbo rsta r av gra fit med 
stå lfj äde r . 
T 29. Dio m. 3, längd 10. 

Pris p r p ar 0: 55 
T 30. Diam. 3, läng d 23. 

Pris pr par 0: 60 
T 31. Dio m. 4, längd 20. 

Pr is pr par 0: 60 
T 32. Diom . 5, längd 25. 

Pr is p r par 0: 65 
T 33. Diam. 6, ,ängd 25. 

Pr is pr par 0: 65 
T 34. 5x 5, lä ngd 15. 

Pr is pr par 1 : 20 
T 35. 6x 6, lä ngd 30. 

Pri s pr p a r 1: 30 

Motor Nr T 1981, en fas 
växelst röm ind ukt ion smo
to r. Varv ta I 2600 varv/ 
min ., strömf örb rukn. c ,a 

. 30 W. Av g . eff ekt 1/100 
hkr . Har mycket tyst och 
jä mn gå ng oc h passar 
sär ski :t som flä ktmoto r, 
g ra mmofonmotor (kant
d rift) e . dy l. Höjd 90 mm, 
br edd 60 mm. Vikt 0,8 kg . 
Finnes för 110, 130 ell er 
220 vol t väx e lströ m. 

Pr is 24 :-

Motor Nr T 27. Sa mma 
typ oc h sto rl ek som T 
1981 fastä n i någo t enk
lare utförand e. Axe ldia m. 
7 mm. Pr is 20: 75 

lnduktionsmotor Nr T 15 
4-pol ig kra ftig typ, helt 
kap slad i meta llh ö lje . 
Konstant varv ta l 1400 pr 
minut . Ström för bruk ning 
ca 15 waff . Siölvs mär ja n
de iage r. Storlek 80X65X 
55 mm. A xeldi a m. 5 mm. 
Vikt 800 g r. Om kopp lings
ba r för 120 och 220 V. 
växe lström . Pr is 33: -

I nfluensmaskinsats Nr 
U 1015. Denna intressanta 
maskin fra mställ er elek 
tric it et i höga spänning a r, 
upp til i 100.000 vo lt , men 
ör ä ndock he lt of ar lig på 
grund av den låga ström - . 
styrkan på endast några 
mikroa mpere. Mask inen 
söl ies i byggsats med de 
larna färdiga för monte- ' 
ring. Stativ, remskivor 
m. m. ör av g jute n a lu
minium och e legant fro st
lac kerade . Komp ett sa l • 
m. a l la de la r, 

Pris 24: 50 
50 e nkla e lektrostatiska 

försök. Nr BA 182. Boken 
ör förs edd med 19 i l u· 
stra t ioner . Pris 1 : 35 

Te legrafnyckel _N r T 
1660. En fö rstkl assig t ut
förd nycke l med reg ler
bar t ko ntakt avstånd oc h 
fiö de rt ryck , helt kapslad 
i ström linj efo rmat hö lje 
av sva rt bake lit . En br a 
nycke l med uto morde nt
:igt behag lig gån g. He lt 
da mm- o . berör ingsskyd
dade kontak ter. Stor lek 
155X 55 mm. Pris 17: 95 

Teleg rafnyckel Nr T 60 
med 2-pali g ·iack o . iord-
nin gskab e l. Reglerbart . 
konta ktavstånd o . fj äder
tr yc k. He lt kaps lad i me
ta llhö lj e med beröri ngs
skydda de, oxi dat ionsfr ia 
kontakter . En synner lig en 
pri svärd surp :usvara. 
Längd 13 cm. 

Pris 12: -
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Mät instrument , av fö rst· 
klassigt fabr ikat , surolus 
frå n engelska armen, fa . 
briksny a, ti ll mycket låga 
pri ser . Beg rän sat pa rti. 

Ampmeter Nr T 2171 fö r 
högfr ekve ns 0-0 ,5 A. 
Ter mokopp .at vr id spo le
instrument endast f. hög
fr ekvens . Lämp ligt an · 
tennströ minstrument fö r 
sända re. 2" med fyrk an
t ig fron t 57X57 mm. 

Pr is 14: 50 

A mpmeter N r T 2172. 
Vr idspole instrument f. l ik
str öm 0-20 A . Me d ytt re 
lätt bo rtt agbar shunt . 
Utan shunt erhå ll es fullt 
utsla g fö r 25 mA . Rund 
fro nt, di a m. 57 mm. 

Pris 14: -
Ampmete r Nr T 2173, 

0-40 A, i övrigt l i ka före
gående. Pr is 14: 25 

Voltmeter Nr T 2174, 
vri dspo lesyste m för 0-3 00 
V lik strö m m. yttr e seri e
motstå nd. Fyrkan ti g front 
57x 57 mm. Pr is 16: -

~ = 
Krokodilklämma Nr T 

21. Helt iso lerad . Med 
fäste fö r bana nstift . 

Pr is 0: 90 

Kopplingstråd Nr N 403, 
entrådig push-b ack med 
fört. koppartråd 0,80 mm, 
med f lät ad skär mstrumpa 
av koppa r. 

Pri s p r mtr 0: 45 
Pr is p r 25 m tr 8: 75 

Ledning Nr N 402, mjuk 
si :kesomflätad enke l kap
parkabe l 83X 0,05 mm. 

Pr is o r m tr 0: 20 
Pr is pr 25 mtr 3: 65 

Hör te lefo n Nr T 158 
OM EGA , 2x 2000 O hm. 
Extra kä nslig och li ud
stark. Dubb e lringmagnet 
av högvärd igt wo lframs tå l 
m. mjukiö rnspalsko r. Dub
be i, läderk lädd byge l a . 
vi ta tele fon dosor . 130 cm 
lednin g. Pr is 18: -

Hört elefon Nr T 176 
OM EGA 2x 200Q Ohm . 
Av svart bakelit med en
ke l stå lbyge l. Wo .fro m
magne t. 130 cm lån g an
slutni ngsledn ing . 

Pr is 11: 50 

Krist allmottaga re Nr T 
302 OMEGA för lång- och 
mella nvå g. Lite t fo rmat , 
end ast 90x 60x30 mm, utan 
det ektor. Passande detek
tor ä r T 73 sid . 80. 

Pr is 4: 60 

Potentiometer Nr T 22, 
tr ådl indad i t räk åpa . 50 
ohm, 5 w att. Pr is 1: 80 

Miniatyrrörhållare Nr T 
2169, 7-polig av ba kel it 
med met a l lfäst e. 

Pr is 0: 35 

Glödpenna 
Glödritningsapparat nr 

K 1027 för vä xe lströ m 
110, 127 e lle r 220 V. Me d 
transfor mato r he :t kaps· 
lod i meta l lhölje . Se
kundö rspön ning 1, 2 och 
3 V. Hand tag med 1 m. 
kab e l oc h 3 gl ödspetsar . 
En gedigen appara t fö r 
yrk esmässigt b ruk. 

Pr is 62:-

CLAS oHLSON & C: o A.- B., INSJÖN 

Släpvagnskopplin g Nr 
T 76, 4-po lig stickpropp 
oc h d ,o uttag med lock . 
Kraf t igt utförd i bak e lit 
oc h lätt metall med fi öd· 
rande lösby gel. Längd 80 
mm. Pri s 9:-

Dörrströmbrytare Nr T 
77. För inf ä llni ng i dör r
kar m etc. Bryt er ström · 
men vid int ryck ning av 
knappen . Storl. 40X 30x 24 
mm. Pr is 1 : 75 

Str ömb rytar e N r T 79, 
för svags tr öm. M ed fä st
p latta i sto rl ek 52X 26 mm. 
Pr . svar t 1 : 30, v it 1 : 60 

Tryckk onta kt Nr T 78 
av svart bak e lit med vit 
knapp . Med sil verko ntak
ter för hög belas tnin g . 
Centra lfas tsätt ning . Stor
lek 32x 21 mm . . 

Pr is 2: -,, . . 
-

' . 

-~'" 

N'lckelströmbrytare Nr 
T 2 , dyrkfri konstrukt ion 
av pert inax med förni ck
lade del ar . Centralfas t
sättn ing . Storl . 33x 29x 18 
mm. Pris 4: 25 

Fotströmbrytare Nr T 25 
2-po li g med centra lfas t
sätt ning och knapp av 
sva rt gummi , 25 mm i 
dia m. Lä mp lig för b il och 
motorbåt m. m. Storl . 52X 
40X 24 mm. Pr is 4: 75 -

ln satslam phå lla re Nr T 
1693. Av ba ke lit med mig · , 
nongäng . 2 Am p. och 250 
V. Stål bar längd. Gä nga t 
nipp elfäs te. S-mörk t. 

Pris 1: 40 

Ringklocka Nr T 509, 
hel t av meta l i m. fö rni ck
lad stålklang 63 mm 
d ia m. Längd 135 mm. För 
lik - o. växe lström 3-5 V. 

Pris 3 : 40 

Tryckkonta kt Nr T 2001> 
för mont ering i pane l upp ; 
ti ll 5 mm t jock. Ti ll verk ad 
av svart ba ke lit med vit 
kna pp. Diam . 18 mm. 

Pris 0 : 60 

Dör rkont akt Nr T 233 av 
mässing och stål med sil
verkonta kt. Klockan ri nger 
när dör ren öppn as ad -. 
slän ge s. 

Pris 1 : 85 
Ringledn ing strå d N r 1--l 

51, kop part råd 0,80 mm. 
två gånger bomul lsom
spunnen och vaxad. G ul 
och vi t . 

Pr is pr m tr 0: 10 
Pr is pr 25 m tr 1: 85 

Pris pr 300 mtr 18: 50. 

Ledn ing Nr N 404 extra 
mjuk, fl er tråd ig, pl att 
koppa rtråd vir ad på bom- · 
ul lstr ådar. Plasti so lerad . 
Lämp lig som ledn ing till 
ra kapparater, mikrofo ner , 
rodio hö rtele fon er m. m. 

Pr is pr mtr 0: 75 , 
Pri s pr 25 mtr 16: -

Sladd Nr T 11, gumm i· 
kabe l IRDV) 2X 0,75 kvmm. 1 
Längd ca 140 cm. 

Pris 0: 60 
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Skiftnycklar av heja r· 
smitt stOI. 20° vinkel. 
Nr längd Pris 

K 59. 4"' 10 cm. 3: 90 
K 60. 6"' 15 cm. 4: 15 
K61. 8"' 20cm . 5,~ 
K 62. 10"' 25 cm. 7: 75 

l) 

Rörtång Nr K 201 av prima stå l Hela längd en 
310 mm. För rör och muff t i ll 1" . Största grip vidd 
46 mm. Pris 8: 75 

Rörtång Nr K 202, längd 530 mm, gripvid d 72 
mm. För rö r och muff t il l 2". Pris 16: 60 

~ ~ 

Slagtäljare Nr K 21 med 
gaff e l för fram- oc h åter
göe nde ,öre .ser. Lämplig 
ti ll d iverse, arb etsmaski
ner , pres.sar, nit maskine r 
m. m. Registr a r upp t i l l 
9999. Enkel noll stä .lning . 
Di m. 60x 28X2 3 mm. 

Pris 16: 75 

~v~ '"" 
rima stOI med blan kpo-

ferade, invänd igt re ffl ad e • . -. 
käftar m. avb ita re . l ä ngd 
20 cm. Pris 4 : 70 Rörtång Nr K 1044 av 

Skiftnyckel N r K 268, 
BAHCO 6" 10. Skaf tet ut
fo rmat som ri ngav taga re . 
längd 15,5 cm. 

Pris 3 : 95 

Cykelnyckel Nr Y 259. 
Hy lsnycke l av mattför 
nick lat stöl. Passar t i ll d e 
fl esta mutt rar . Bö r finn as 
i varje cyke lväska. Längd 

, 14 cm. Pris l : 40 

krom -vanad ium stå l. He lt 
matt fö rn ickiad m. bl anka 
käfta r. Längd 240 mm. 
Stö rsta g ripvidd 50 mm. 

Pris 7: 75 

Komb ination stång Nr K 
232. Sva rt med bl an ka 
käftar . Kordongerade 
skänkl ar . Rörtång, plåt
sax, avbita re i ett ve rk
tyg . l ängd 200 mm. 

Pris 4: 75 

-Kombinations lång Nr K 
233. Sam roregåe nde men 
m. gummi iso lerade skänk
la r. Pris 6: 85 

Drillborr Nr K 4 i ny , 
p ra kt isk mode ll som med
ger bekvä m borrning i 
a l la lägen . 3-back s chuck 
fö r upp t ill 6 mm bo r rar . 
Längd 20 cm. Värld spa · 
tenterod. Pris 24: 50 

,~ 
Drillborr Nr K 94 med 

3-back ig chuck fö r max. 6 
mm borrar. Längd 24 cm. 

Pris 6: 50 

Falsmått Nr K 20 av ba
ke li t. Ett nytt , pate ntera t 
måttverktyg idea li skt vid 
uppsättning av dörr- och 
fönsterfode r, varvid abso
lut exakta mått erhöl.as 
direk t pö en grad erad 
skala. Ställbar t från 0-4 3 
mm. M ed hjä lp av penna 
ka n mötte! des suto m a n
vändas som rits. 

Pris 4: 50 

Dril lborr Nr M 17 av Penselhandtag N r K 992, 
järn med handta g av trä . pat entsökt ny het bestå-
4-dela d chuck av mös- ende av ett handtag av 
sing . Med 6 bor rar . plast med genomgö ende 
Longd 25 cm. Pris l · 35 ~ eta ll ög la, so m _medels t 

• v ing mutt er fa stspa nnes v . 
penselskaf tel . Handtag et 

• ~ 1 , ,, ger en verkl ig vi .a ö l 
· " ' ' . ...,_,_;;,i ~ F handen och underlät ta r 

Sidavbitare Nr K 51 av a rbe tet i hög g_rad. 
pri ma stå l med blan ksli- r Pris 3: 95 
pad e käfta r. Längd 15,5 

Slipmaskin Nr K 10. cm. Pris 5: 40 
, Me d sta t iv av lacke rat 

gjutjärn oc h fastsättni ngs
a nordning för bar d . Med 
115X 20 mm sli pski va . 

Pris 13:50 

Dörrspärr Nr U 2. En 
patentsökt nyhet som hå l
ler ytterd ör ra r , garage
po rtar etc. öpp na i ön skat 
läge . Av alu miniu m. 
Längd 23 cm. Pris 4: 95 

Plåtsax Nr K 271. Med 
sva rt lackerade skän klar 
och bl anksli pade skär . 
A nvän db a r till såvä l ra k-, 
rund- sam fasonk lip pn ing . 
Längd 28 cm. 

Pris 12:50 

Filklove Nr K 1037 av 
a luminiu m med lösa stål
käf ta r. läng d 125 mm. 
Gripvi dd 15 mm. 

Pris 3:-

Skjulmått Nr K 962 i gaa 
kva li tet . Sko llä ngder 120 
mm oc h 5". Frikti onsrulle 
oc h lösn ing på löpare n. 

Pris 11: 50 

~ ,.,, ,,1 ........... ..1. p 

~ 
Skjulmått Nr K 205 med 

tum- och cent imeterska la. 
En nonieskala . Ett b i l lig t 
men br a skjulmått . l ängd 
18,5 cm. Pris 3: 75 

Skfulmått Nr K 1036, 
enke l mod e l l med mm
gradering, ej nonie . 
längd 14 cm. Pris 1: -

A OH SO 

BRONSFÄRG 
i tvö grov leka r, paketer a
de i påsar o m 10 gr am. 

Nr Färg Grovl. Pris 
M 26. A luminium F50 0: 28 
M 28. > FlOO 0 : 32 
M 30. Ljusgu ld F50 0 : 28 
M 31. > Fl OO 0: 32 
M 32. Koppar F50 0 : 28 
M 33. ·, Fl OO 0: 32 
M 34. Mörk gul d F50 0: 28 
M 35. > FlOO 0: 32 
M 36. Eldfärga d F50 0: 30 
M 38. Grön bro ns F50 0 : 35 
M 40. Blöb rons F50 0 : ~ 

Bronstinktur Nr M 42 f . 
!il.blandning av bronsfä r
ger med ovan ståe nde 
bronspu Ive r. I fla skor o m 
100 gram. 

Pris pr flaska 0: 75 

Bronserpe nsel Nr E 298 
av pri mo svart tagel. 
Bredd 10 mm. Pr si . 0 20 
Bredd 12 mm. Pr st. 0 22 
Bredd 14 mm. Pr st. O 25 
Bredd 16 mm. Pr st. 0 30 

T~~~ 
c::m:> filkS.~JJ 
Knöppe Nr M 847 av 

mässing, fö r etuier m. m. 
Storl. 25x l 8 mm. 
Pr st. 0: 20, duss . l: 80 

Gångjärn Nr M 848 av 
mässing, 9 mm breda . 
Längd mm. Pris pr st. 

15 0: 08 
20 0: 10 
30 0: 14 
60 0: 25 

Schatullhake av fö rmä s-
singa t järn . Pr d uss . 
M902 . 21 mm O, ~ 
M 903. 25 mm 0 : 60 
M 904. 29 mm 0: 65 

Schatullhakar m. klack . 
Väns ter och höger . 

Duss. 
Nr Längd Pr par par 

M 900 22 mm 0 : 10 0: 85 
M 898 37 mm 0: 15 1: 45 

Kullås Nr M 987, med 
fj äd rande kula och mot
bes la g. För skå pd örra r 
m. m. 

Diam. mm 12 14 
Pris pr si. 0: 25 0: 30 

Möbellås , sto r!. 70X 45 
X 13 mm. Med nyckel. 

Nr M 755, höger . 
Nr M 756, vänste r . 

Pr st. 0: 95 

la 

Gummifötter av brunt 
gum mi med hå l fö r fäst
skr uv. 

Nr 
M43 . 
M44. 
M45 . 
M46 . 

Storl. 
13X 7 
19X 7 
20X ll 
22x l3 

Pr st. 
0 : 08 
0: 12 
0 : 14 
0: 16 

d uss. 
0: 70 
1: 20 
1: 35 
1:50 

Fotbricka Nr M 972 av 
p last i sto rl ek 11 x 24 mm 
med centrumh å l för fäst
skruv . Finnes svart, vi t e l. 
gla sklar . 
Pr st. 0: 20, duss. l: 80 

.. >.( .... ~ .. -~~s 
r~5.:.,;:~~}l~~,~~~ t":_ 
'. ;. '°' ... • .~. •, •• :-.<;-:~,,-ii 
' .-. . 

Konstläder, s. k. pega 
moid för beklädnad av 
app ar a tl ådo r, resegra m
mofon er m. m. Prisli sta 
jäm te pro ver e rhöl .es till 
självkos tnadspr is kr . 0 : 50. 

Bil tvätlbo rste Nr Y 2 av 
kraftigt gummi och med 
pr ima borst. Slangfäs te av 
\öttm eta .l m. refflat gu m
mihandtag .- Längd med 
handtag 32 cm. 

Pris 24: 50 

lå s Nr M 986 av jä rn 
med in nerdel a r av mäs
sing. 2 nyck la r . Stor lek 
50x40X 12 mm. Pris 2: 40 

Skyddsglosögon Nr U 
937. Utform ade sO att de 
sluta tätt kr ing ögo nen 
och ära därför lä mp liga 
som ög onskydd mot b låst, 
da mm o . dyl. Oumbä r
liga vid damma nde ar
beten och cyke låk ning 
m. m. Till verkad e av cel 
luloid , med stä l lbar gum
miresör och tryckkn app . 

Pris p r st. 0:35 

Bensinrör fö r moto rcyk 
la r. Med löd fr ia kopp· 
li ngar . He lt förnick lade. 

Nr Typ Fris 
Y 305. Hva 28 4: 25 
Y 306. Hva 301 3: 40 
Y 307. Hva 27 3: 75 
Y 308. Sachs 1 3: 20 
Y309. Sachs2 3: 10 
Y 310. l lo 3: -
Y 311. Rex 2: 90 
Y 312. DKW 3: 10 
Y 313. Rex 2: 60 

Tändstift , KLG. 
Normal mode ,!. 
N r Y '02 . 10 mm, typ T 50 
N r Y 'OJ . 14 mm, typ F 20 
N r Y '04 . 14 mm, typ F 50 
Nr Y 275. 14 mm, typ F 80 
Nr Y 277. 18 mm, ty p M 30 
Nr Y 278. 18 mm, typ M 50 
Nr Y 279. 22 mm, typ A 30 

Pris 4:-
Vattentä t modell . 
NrY 276. 14 mm, typ W F70 
Nr Y 281. 18 mm, typ WM50 
NrY282 . 18 mm, typ W M60 

Pris 6: 80 

Tändkobe lmuff Nr Y 314, 
av gu mmi. 

Pr st. 0: 15 
Töndstiltsförskruvning av 

mässing mö j liggör an
vändning av tänd stift m. 
mindre gäng än orig ina l. 

Nr Gäng förv an d l. Pris 
Y 315. 14-18 mm 1: 30 
Y 316. 18- 22 mm 1: 60 

Y 2'2-2" 

~~ 
Y326 Y264 

Sträckare , d ubbe l skarv
hy lsa av förn . mässing . 
Med hy lsa för 5 e ll er 6 
mm bo wde nkabel. Längd 
52-65 mm. 
Nr Y 262. 5 mm. Pris 1: 20 

Bensinkran i bästa utfö 
ra nde av fö rn . mässing . 

Nr Gäng a Pris 
Y 322. 1/8" -1 /4" 3: 50 
Y 323. 1/4"-1 /4" 3: 50 
Y 324. typ HVA 3: 95 

Sil Nr Y 325 av f in mäs
singdu k. Längd 40 mm. 
Passar t i l l ova nst . bensin-
i<ranor. 

Pr st. 0: 80 

T-rör Nr Y 329 av mös
si ng fö r 1 /4" -rör. Län gd 
30 mm. 

Pris 0: 65 

Y 327 Y261 Y326 

Förgasaremunstycken 
Nr Y 260. Engel sk Am al 

i nr 50, 60, 70, 80, 90 e ll er 
1()0 , 

' Pr st. 0:60 
Nr Y 261. Sachs i nr 50, 

55, 58 elle r 60. 
Pr st. l: 25 

Nr Y 326, ställbar t mun
stycke Sachs. 

Pris 4: 60 
Stöllskruv Nr Y 3'0 för 

reg lagekabel n t i ll Sachs
för gasare. 

Pris 0: 55 

Y Jl7 Y318 Y ll9 Y 520 Yl ZI 

Nr Y 263. 6 mm. Pris 1' 25 Skruvnipplar a.v mässing. 
- N U 18 Sträckare Nr Y 328, Motorglo sogon r enkel, för 6 mm kabel. N r Dia m.x :än gd Pris 

med ce llul oid infa ttad i Pris O: 85 Y 317. 6x 7 0: 20 
a luminiu mbåg ar o . runda Y 318. 6,5X 8 0: 16 Möbelknapp Nr M 988 

av oxiderad mässing med 
avs ip ning . 

Dia m. 48 mm. 

sva mpgummi l ister som ger Y 319. 6x l0 0: 18 

l : 15 
eff ekt iv tät ni ng mot da mm Ändhylsa Nr Y 264 förn . y 320. 6,5/4X 8 0 : 24 
och drag . 5 el .er 6 mm inv . d ia m. y 321. 9X ll 0: 25 

Dia m. 58 mm. l: 30 Pris 2: 95 Pr st. 0: 20 
1c~-c-x-s-o-A~t=s-o-N.,...:...;&.:..:;;C,-o-A~.--B""".,_..,i N'""'"""S;,:.;J O~N,...:....:... _______ ..;..._ _____ -,l'Ö9 



Filmapparat Nr L 42 
Junior 8. En gedigen ap
parat gjuten i lättm eta ll 
och lacke rad i krymplack. 
Utmärkta bilder , stadi ga 
och tydliga. För 8 mm 
sma,film . 
Pr is utan lampa 36: -

Lampa Nr L 43 passan
de ti 11 ova nstående ap
parat . 110, 130 och 220 
valt. 

Pris 1: 90 

Wa ll Disney tecknade 
kartfi I mer fö r 8 mm pro
jekto rer. Tandni ng på 
ena sidan. Brandsäkra. 
Föras i 15 och 30 meters 
längd motsvarande ca 3 
och 6 min. speltid. 
L 62. 15 m. 13: 50 
L 63. 30 m. 23: 50 
Flera alika filmer finn as. 

Tågsats Nr L 896 bestående av ett el -lok och 
två v_agnar, godsvagn och tankva gn, samt 10 ske
nor till en oval bana, 265 cm lång . Loket har per
manentmagnetmotor sam med sniickdrev driver 
hjulaxe n. Driftspänning 4-8 volt likström . För bot· 
teridrift !batteri U 720 e l ler U 880, sid. 721 eller 
drift med tr a nsformator med likriktar e. Strömmen 
tillfäres genom slä pkant akt mat mittskenan . Loket 
kär fram e_ller back genom omkastnin g av polerna 
vid batteriet. Hela tåge ts läng d 52 cm. 

Pris 58: 
- Lok Nr L 897, samma sam i avans t. tåg sats, 

la ngd 18 cm. Pris 37: 50 
.. God_svagn N r L 899, lika den i tågsatsen, med 

lasa lommar och stolpa r . Längd 16 cm. Pris 5: 20 
Tankva gn Nr L 898, lika sam i l ågsatsen, iännrl 

16 cm. Tankdiam . 4,5 cm. Pris 5 : 20 

Va gn N r L 903, 4-ax lad, 
ledad dubb elvagn med -last . God sfinka Nr L 900, m. 

Pris 8: 75 skjutdörr. Längd 17 cm. 
höjd 9 cm. Pris 5: 20 

Godsva gn Nr L 902 med Vagn Nr L 904, l_astvagn 
virkeslast. Längd 16 cm. j av enklare typ . Langd 12 

Pris 4: - cm. Pris 2: 25 

God svagn Nr L 901, 4-
ax lad, med stolp ar och 
lommar lösa. Längd 24 
cm. Pris 6: 75 

H,jul Nr L 913 fö r lok . 
Av plast med ytterdiam. 
34 mm. Ax el hå l 3,5 mm. 

Pr st. 0: 40 

~ 
L 914 

L 9 l2. L 915 

Hjulpa r Nr L 912 för 
vagnar, hjuldiam. 25 mm. 
Med axel och lage rback . 

Pris 0: 75 

Skenor, växla r m. m. 
passande tåg och vagnar 
med spårvidd O 132 mm), 
tillverkade av vitplåt . 

Skenor, oisolerade, 
urverkståg. 

för 

Längd Radie 
Nr cm cm 

Pr 
st. 

0: 48 L 818, rak 26 
L 819, rak 13 
L 820, bö jd 26 
L 821, böjd 13 
L 910, böjd 32 

0: 40 
33 0: 48 
33 0: 48 
64 0: 65 I 

Skenor , med isol erad 
mittskena, för e l- iak . 

Liingd Radie Pr 
Nr cm cm st. 

L 822, rak 26 O: 75 I 
L 823, rak 13 0: 50 
L 824, böjd 26 33 0: 90 
L 825, böjd 13 33 0: 80 
L9ll ,b ä jd32 64 1: 10 

tP ' 
Vä xe l för urverkståg . 

Nr L 826, häge r. 
Nr L 827, vänster. 

Pris 4: 25 

Växe l för e l-skenor . 
Nr L 905, häg er. 
Nr L 906, vänster 7: 20 

Korsning Nr L 908, för 
Koppel Nr L 914, iängd oisol er ad e skenar. Längd 

5 cm. 22 cm. Pris 3: 60 Hembio Nr L 944. Bild 
projektor för ogenom
skinliga bi lde r : vykort 
ti dningsurklipp, skii mtse'. 
rier, foton m. m. Ger en 
fö rstorad oc h tydlig bild. 
A pparate n är av fros t
lackerad pl åt i storlek 
23X 8,5X l 7 cm. Med sladd 
och stickpropp men utan 
la mpa . Pris 19: 50 

Lampa Nr L 1007 ti Il 
ovanstående projekto r. 
För ernående av högsta 
ljusintensitet brinn a dessa 
lampor med övers pänni ng 
och leve reras därfö r med 
lägre volttal än resp. nät 
SJ?Önn_ing ... Vid orde r upp
g iv natspanning. 

Pris 1: 50 
110 

Batterieliminator Nr T 26 
omvand lar belysni ngsnö
tets spän ning t ill en ofa r
lig likspä nning, sa m kan 
användas för elektr. lek
sakståg, motorer, elstii ng
se,, ~elysn. i dockskåp, 
laddning av radio- och 
bi lacku mulatare r m. m. 
Består av kortslutni ngs
säker trans!. jämte selen 
element i skyddskåpa av 
kraftig plåt och 2 m. 
sladd med stickpropp. 
Finnes för 127 och 220 V. 
växe lström. Avger max , 
15 V. och max. 2,4 A. li k
strö m. Vid order upp giv 
nätspänning. Pris 39 : 75 

Pris pr par 0: 30 
Korsn ing Nr L 909, med 

Buffert Nr L 915, i sats isolerad mittskena. 
om 4 st. Pris 5: 75 

Pris 0: 40 

Motor Nr L 6, PICCO 
LO, rund typ för inbygg 
nad i lok m. m. Stab i l a. 
kraftig med sjö lvsmär jan
de lager. Permanent 
magnet . För 12 V. lik
strö m. Storlek 55X22 mm. 
Vik t 45 gr. 

Stoppbock Nr L 1037 fö r 
båda skentyperna . 

Pris 9: 50 Pris 1: 65 
CLAS OHLSON & C : o A. - B., INS J O l'-4 

Aut omatgevär Nr L 1069 TEXAS. Laddas med 5 
ofarliga, mjuka gummikulor, som kan avfyras i 
snabb följd. Etl träffsäkert gevär sam kan använ
das för må lskjutning såväl inom- som utomhus. 
Längd 80 cm. Med 5 kulo r. Pris 9: 75 

Kulor Nr L 1070, extra kulor för ovanstående 
gevär. Påsar om 5 sl, Pris 1 : 50 

Kikare Nr L 17, f. teater 
och sport . Av svart plast 
m. stä lbart ögo navstånd 
och gängad okulor instöll 
ning . C,o 3 ggr för sto
ring . Höjd 12 cm. 

Pris 5: 95 

~1~11 

Detektivspeg e l Nr L 1073. 
Genomskinlig från boksi
dan, varigenom man kan 
se utan att sjä lv bli sedd. 
Monteras över ett hål av 
lömp l[g stor .. i dörr e l ler 
mellanvägg. Intressant ny
het , Sto rl ek l2x 12 cm. 

Pris 6: 75 

Stortpistol Nr L 9:0 av 
pressad svart lackerad 
plåt , längd 12 cm. Myc
ket söker som stortpi stol, 
k ickor ej. Ti l l pistolen 
passar endast nedanst. 
skott L 921. 

Pris 2:-
Startskott Nr L 921. 50 

st. skott för pistol L 920 
förpackade i kartong . 

Pr kartong 1: 25 

Dockhuvuden av pressad, 
hå I I bar konstmassa med 
vacke rt ,ockig t, lju st hår 
och rosett. 

Nr L 34. Passar t. docka 
längd ca 35 cm. 

Pris 3: 15 
Nr L 35. Passar t. docka 
längd ca 40-45 cm. 

Pris 3: 35 
Nr L 36. Passar t. docka 

Julgr an sb lass N r L 48, 
ger ett vacker t och kraf
tig t fyrverkeri. Leve reras 
i kartonger om 10 st. 
Pris pr kartong 0: 35 
Pr. pr duss kart . 3: 25 

Vaxfacklor med svarva t 
träskaft. 

Nr H 121. Brönntid 1/2 
timme. Pr st. 0: 85 

Nr H 122. Brö nntid l 
timme. Pr st. 1: 45 

• . L\ 
Bengal isk eld Nr H 108 

brinn er en lång stund m. 
ett mycket kraftig t g rönt 
el .er rött sken. 2 st. tapp
formade med grön fär g 
och 3 st. med röd färg . 

Pris pr sats 1: 85 
Bengal isk eld Nr H 109, 

större o. brinner längre, 
cylinderfor m, stor, 2 rö
da och en grön . 

Pris pr sats 2: 70 
Bil Nr L 1074 av kraf

t ig plå t . Med gu mmihjul 
och bra urverk. Längd 
14 cm. 

läng d ca 50 cm. ~F.._ 
Pris 3: 7:>. . , ,. 1§ 

Pris 2: 75 

Lokchassi Nr L 7 an 
vändbar för a l la spårvid
der såvä l som för ström
till förse l genom mitt- el
ler sidoskena. För lik- o. 
vöxe.st röm 12-20 V. Ef
fekt ca 10 watt, 4-hju ls
drif t . Fram o. back me
de lst strömstölla re på 
motorns övers rda. Själv 
smörjan de rotar loger. 
Storlek 90X45X27 mm, 
Vik t 160 g . 

Pris 22:-

Hund Nr L 1072. En lus
t ig nyhet i p last. När 
man bjuder ho nom >be
net> gapar ha n och vä n
der sig bort . Om benet 
vändes hugger han de t 
genast. Höjd 8 cm. 

Pris 1 : 85 
Pippi Nr L 33. Geno m 

att vrida på foten åstad 
kommes ett natu rtroget 
få ge ,löt e. 

Pris 1 : 65 

CLAS oRLsoN & C:a Ä.-B., INSJON 

Tönddon Nr U 1282 till 
cigarr tänd are, med tönd
sten . Pris 0: 45 

Vattenpump Nr L 1071 
av flerfärgad p ost. Brun
nen>. fyl les med vatten, 
som sedan kan pumpas 
upp. Med hing oc h bal ja. 
Hö jd 12 cm. Pris 2: 35 

EL-,·ulgr a nsbely sning , m. 
16 jushållare av grön 
bakel it med ku.led och 
klämmor somt 18 lj usimi
tationslampar (2 i reserv) 
i vaxg ul fä rg o. försed
da med strömb ryg go i 
sockeln. Komple tt med 
stickkontakt i kar tong. 

N r U 1102. För 110- 130 
valt nät spänning . 

N r U 1103. För 220-230 
volt nätspänning . 

Pris 35:-

Tomte spe l Nr U 1215. 
att använda som bords
dekoration. Helt av 
blankpo lerad mässing m. 
två tomtar lackerad e i 
vackra färger . När ljuse n 
tändas rote ra r turbi nen 
och tomtarna slå på me
to , lklockorno, som tding o 
vacker t. Hö jd 28 cm. 

Pris 5: 50 

Kloc kspel Nr U 1148. 
Med tre ;/·ushål lore somt 
två meta , klockor o. en 
luftturbin med tre klöp
pa r . Då ljusen brinna 
rote ra r turbinen av vär
men och klockorna kl in
ga vack ert o. stö mings
fu ll t. Utfö rt i lackerad 
p åt och polerad mäs
sing. Höjd 27 cm. 

Pris 3: 50 
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Lekstugeur Nr U 1307. 
Ett litet näpet ur m. prima 
f jäderverk av mässing o . 
pendel. Emo ,jtovlo med 
b lomster motiv , 6 cm i 
diom . 

Pris 9: 75 

Cykelur N r U 265 
>Exoct ,. Med prima verk i 
förk roma t hölje och fä ste 
för styrstån gen. Svart tov
io med sjä lvlysande siff
ro r och visare. Vatten 
skydd at och med säker 
gång . Diom. 55 mm. 

Pris 11: 50 

Insatsverk N r U 1293, 
fö r inbygg nad i fod ral 
efter beh ag , Prima mäs
singsverk med 40 tim. 
gå ngt id. Dio m. 55 mm. 
För foder upp ti 11 45 mm 
t jock lek . Pris 7: 85 

Moro klocka Nr U 6. Av 
målat trä m. prima mäs
singsverk. Höjd 32 cm. En 
uppskattad presentorti kel. 

Pris 16:-

112 

~ 
Urarmband Nr U 1281 

av spira .lindad , fjäd ran
de rostfri ståltråd. Be
hagligt att använda. 
Bred d 13 mm, fäste 16 
mm. 

Pris 2: 35 

Ura rmbond N r U 817, 
av rostfritt, högg lanspo 
ler at ädelstål i högsta 
kvalitet . Eski lstunofobr. 
med manglade länkar . 
Extra e leganta. Försed
da med lu nglås . 
Bredd 7 9 12 mm 
Pris 6: 85 6: 90 6 : 95 

Ura rmband Nr U 1060 
tillv erka t av rostfritt stål, 
för sett med fjädrande 
länkar och stä l lbart sä
kerhetslös. Högsta kvo .i
tet . 

Bredd 10 mm. 
Pri s 13: 50 

Bredd 16 mm. 
Pri s 13: 65 

Läderb and . Extra prima 
svenskt kvolile tsbond m. 
spänn a av rostfritt stöl. 
A lo bredd erna finnes i 
färg erna br unt. svart o. 
beig e. Oppno e ll. slutna . 

Nr Bredd Pris 
U 1136. 10 mm 1: 35 
Ull 35. 12 , 1: 55 
U 1132. 14 , 1: 60 
U 1133. 16 , 1: 65 
U 1134. 18 • - 1: 70 

Vä ckarur N r U 1294, 
med lac kerat fodral, 11 
cm i diom . Med kraftig 
klang och ovstöngnings
onordning. Prima mös
singsverk . 

Pris 12: 75 

Herrar mbandsur N r KA 
74 , Lusino•- fobrikot . Bo
ett helt av ro stfritt stöl 
med guldk ant. Verk med 
17 stenar, a ntim agne ti sk, 
incob loc , centrumsekund, 
vattentät. Med e ll er uton 
rodium. En ext ra elega nt 
och förnäm klocka. 
Pri s utan band 115: -

Domar mbandsur N r KA 
71 • Lusino,- fobrik ot. 17 
stenars verk, förkromad 
boett med bokst. av rost 
fritt stöl. Diom. 22 mm. 
Pris utan band 68 : -

Herrarmbandsur Nr KA 
15 med bo ett he lt av rost 
fritt stöl högglanspolerad . 
Vattentät; champagn efär
gad tov .o med rodium . 
Verk med 15 stenar, cen
trumsekund, incobloc , an 
timagnetisk . Diom. 34 mm. 
Ett elegant ur. 
Pris uta n band 78 : -

Herrarmbandsur Nr KA 
73 med 15 stenars verk . 
Vattentät, förkrom ad bo 
et1 med boksty cke av 
ro stfritt stöl. Diom . 32 mm. 
Pris utan band 46: -

Garant i . Ett örs skriftlig garanti lämnas pö all o 
J1onståe nde armbandsur. 

Ure n monteras med önskat bond. Angiv hond
'eds möt t om ett icke omställbart bond ~ 

URREPARATIONER 
Vi ö tog a oss reparatione r pö all o slogs 

fi ck- och armbandsur och garantera ett först
klassigt, fack mässigt arbete till lägs ta möjliga 
priser. 

Om N i önskar 16 en klocka reparerad, slö 
in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även 
i paketet et1 skriftligt meddelande om vad 
N i vi li vi ska ll göra 61 klockan I . ex. rengö 
ring, ny fjäder, nytt g los etc. Reparationen 
kommer därefter ott utför as pö kortast möj 
lig a ti d. 

Om vi efter undersökning ov klockan skull e 
anse att reporotionskos tnoden b lir väl hög i 
för hö llond e ti .I klockans värde, meddela vi 
Eder på för hand re1,Jarotions kostnode n, var 
ef ter Ni sjä lv för avgöra om klockan skall 
togas i arbe te e ll er ej . 

Vi garantera att reparo tion skostno den blir 
den lägsta mö j .igo , utan ef tersätt a nde av 
fordringarna pö omsorgsfullt arbe te. 

Elektriskt urverk Nr U 
933. Ett 15 slanors ankor
verk av hög sta kvolite i 
dammtött hölje av plast . 
Centrumfostsättning. Ett 
ficklampsbatteri använ
des sam strömkäl.a och 
räcker 5-6 mönoder . 
Obs. Visare medfölja icke 
Storl . 60X35 x2 8 mm. 

Pris 33:-

Synkronverk Nr U 742 
för 110 eller 220 V. växel 
strö m. Ett verk för dem 
som sjö lva önska til Iver
ko ett ele ktriskt ur uti 
koppla direkt pö be :ys
ningsnåtet . 

Pris 28: -

C L A S O H L S O N & C: o A. - 8 ., I N S J O N 
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Radioteknisk handbok ov 
ing . Erik A nderse n. 3 ,e 
oma rbetade och utökade 
upplagan tryckt 1951. 
Oumbär lig för al lo ser
vicemän inom rod io bran
schen. Verket omlottor 
samma nlag t ca 700 rik t 
illustrerade sidor uppde
lat på två de .a r i klot
band. 

Radiour Nr U 38. NYCLOCK är ett fjäderdr iv!)I 
precisionsur i elegant bordsmodell, som ~rd 
önska de 1idpunkter br yter och sluter en elektrrsk 
ström! . Kopplar automatiskt pö och av radro opp o
rote n vär meele mentet, kokp ,atton, kofft:k?kor'! n 
m. m.' Två tidpunkter kon ställas in samt_1d1gt for 
in- och urkoppling. Oberoende av _ _ li k- e ller 
växel ström 110-250 V. 6 A . S-m_ärkt. Hol1e av ben· 
färgad plast. H_öjd 16,5 cm, lon gd 29 c_m. Bruks
anvi sning medfo ,1er. Pris 65: -

....... ,_ .. .. .. ... 1~ 

Människokännar en Nr 
BD 100, ov Gusl"!_V Lund
gren, är en popul or hand
ledning i konsten att be
döma mönni skon eft er hu
vudet s form händerna, 
kropp ens håLnin g , hand
stilen m. m., m. m. Med 
220 bilder och 32 skrift
prov. Tryckt 1951. 

Nr 88 414, de l l. Radio
teknis ka gr undbegrepp 
somt sändare , mottag a re 
och fö rstärkares konstr uk
tion . Pri s 16: -

Nr B8 427, del. 2. Be· 
handlar möt- och service
tekniken . Pris 16:
Min blommand e trädgård 

Nr 88 524 av trädgårds
direktör S. G ree n. Av
handlar allt som rör träd
gård sblomm?r.. Ove r 100 
sido r med rikl igt b1.dmo 
terio l varav en de l i färg . 
Tryckt 1950. 

H öft . 6: - , in b . 8: 50 

Hårtorkare Nr U 1298, fö r växel- och ,.likSl(Öm. 
Ger såväl varm som kol l luft . Elegant u_t,ord I vit 

Tryckkokboken N r 88 
523 utarbetad av Brå lo nd, 
Emilsdotter o . Hal mberg , 
som noggrant studerat 
allo prob lem i samband 
med tryckkok ninQ, Med 
fullständiga kokt idtabe l
ler o. värdefu ,lo t ips om 
t ryckk okorens rätta sk_öt
sel, matens prepo rer_ing 
m. m. Utsökta fotog rof1er, 
varav flera i fär g. 128 
sidor . Tryckt 1951. 

E
lo st med refflot handtag , som ger stad igt _grer,~· 
ängd 24 cm. Med sladd och sickpropp. _For .. , 

127 och 220 V. 450 watt Vid orde r uppg1v spon-
Pris 64:-ning . 

Fönstertermometer N r U 
1289, Mini-Moxi. O msorgs
ful lt utförd och monterad 
på slipad g lasp iott~: (?m
slällningsvred av forn1ck
lod mässing . Visor nat 
tens lägsta och dagens 
högsta tempe ratu rer. 
Plottons stor!. 200X 60 mm. 

Pris 16:-

Febertermometer Nr U 
525. Förstklassig kvolite , 
tillv erkad av Jeno nor
malgl as. Längd 130 mm. 
I hylsa av förn ick la d 
mässing . 

Pris 3: 25 

'l H öft. 4: 75, inb. 7: 50 

Köttermometer Nr U Munspel Nr L 927 med 
1292 med rostfri plotta o . 64 stämmor. Spelas på 
spets. Termo metern an- bägge sidorna, en sido 
vändes vid ug_ns-o. gry_!- ä r stäm d i G- och en 1 
stekning av kolt och gor C-d ur . Ett spe l med här
s.lut på a ll gi_ssnin~ 0 70 · Jig to n som fyl ler de 
när steken ar lo!~ ' 0 • • högsta a nspråk . Storlek 
Bruksanvisning medfo ,1er. 135X 55 mm. Pris 11: 75 
Längd 165 mm. 

Pris 3: - Munspel N r L 926. Lika 
N som föregående men med 

Akv ariet ermom<:_ter • r 40 stämmor. Storl. 90X55 
u 21. flyte r upprott loge . p · 7 15 
Utmä rkt även som bod- mm. ris : 
te rmometer, för foto_gra
fisko bod m. m. Longd 
150 mm. 

Pris l : 30 
Vi nprovare Nr U 22. 

Enkel och tillför ,itlig ko~
struktion . Mäte r upp 1111 
25 % o l_ko~olho lt . Med 
bruksanvisning. 

Pris 3: 75 

Pris 4: 75, inb . 7: 50 
Den moderna motorcy 

keln N r 88 521 av Nils 
Tengberg . Behond .or ut
förligt olika märk en och 
mode .le r , speedway och 
londsvägstä v li ngo r m. m. 
Dessutom beskrivs motor
cykelns konstru ktion <;>ch 
orbetssött i a llo deto l1er . 
Tryckt 1951. 186 sidor och 
ett 6O-tal il. ustrationer . 
Höft . 9: 75, i nb. 12: -

~ 
Munspel N r L 945, med 

48 mässingstämmo r. 
Längd 18 cm. Pr is 9: 25 

M unspel N r L 925 m_ed 
32 stämmor, C-du!· M1uk 
och vacker ton. Longd 13 
cm. Pris 6 : 25 

Mun spel Nr L 924 med 
10 stämmor. Förnickl ade 
skydds plåt o r. Längd 10 
cm. Pr is 2: 30 

P' ' ~ Väderlekshus Nr U 7 m. 
N å lpåtrödare N r U 17!8. f' ål t trä När 

Not stö lf Nr U 1284 i ny 
hop fällba r mode ll för 
bo rde t med stä l lbart stöd 
för olika ,utning. Helt 
mattförnick lat . Hopfällt 
30X7 cm, kon utdragas 
till 80 cm bredd. 

CLAS öHLSÖN & C: o A.- B., INSJÖN 

Behändig, he louto mot1sk Fjädervåg Nr U A5, av I rgurer av m o . -d 
nålpåtr ä.do re, po ten_terad. förn icklad och froslocke- det b ,i r vacker t va eh 
Av förnicklad mossing, rad meta .I. Juste rba r . Vä- k?mmer gumman utboc 
längd 72 mm. Bruksonv is- ger upp till 12 kg. Längd VJ?. regn kommer gu en. 

19 cm. Ho1d 19 cm. . 
njng medföljer Pris 5: 75 Pris 3: 25 Pris 5: 50 Pris 9: 50 
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Ritapparat 52. Termome trar 97, 113. 
Ritbestick 51, 101. 1 estpinne 78. 
Ritningar 22- 26. Tevognshjul 41. 
Ritpapper 52. Transformatorer 72, 74, 
Rullar 41. 110 
Råkostkvarn 94. Tratt 65. 
Röfspinnar 97. Tryckeri 55. 
Räkneapparat 101. Tråd 75, 76. 
Räknestickor 50. Trådspelare 109. 
Rörkoppl ingar 90. Träplast 47. 
Rörtönger f08. Tusch 52 
.5andpopper 47. Töltimpreg nering 86. 
Schellock 74. Tändstift 65, 109. 
Sickling 47. Tänger 31, 33, 108. 
Sifferstonsor 29. Vattenspridare 97. 
Silverkon takter 78. Vattenpass 36. 
Si lverstål 41. Varvräknare 41, 108. 
Si lvertröd 78. Verktygshöl lare 34. 
Simbä te 85. Ventilkedjor 91. 
Självlysande färg HXJ. Vibrator, omf . 80, 106. 
s;c lvsmörjande lager 106. Vinberedningsort. 95. 
SKa wire 78. Vinprovare 113. 
Skivtal lr ik 105. Vindflöjel 97. 
Skissblock 54. Vingmuttror 41. 
Skjutmött 31, 108. Vinkla r 36. 
Skomokorkniv 38. Vridkondensotor 79. 
Skruv 41, 43, 91. Vögguttog 68, 69. 
Skruvsots 91. Vörmee ement 75, 93. 
Skruvkitt 92. Värmespiroler 75. 
Skruvmejslor 30. Vävmönster 15. 
Skruvnyckel 31, 108, Vävstolssmide 23. 
Skruvplupg 92. fxor 37. 
Skruvstycken 28. Ångmoskiner 62. 
Skruvtvingar 36, 37. Åskskydd 81. 

Prisändr ingar 
till komna under ko 1ologens tr yckning. 

Sid. 
31 Atlostöng 
34 M61tbona I Sid . 

K 817 9: 50 41 Vorvräkn. K 259 16: -

K 785 4: 75 K 979 6: 50 
K 784 4: 50

1 

Loge rhus K 9'24 4: 2, 

Borrstopp K 801 3: 75 45 Bets M 668 0: 50 
35 Borrsots K 1 26: - 77 Mätinstrument + 10 % 

K 2 17: 5D :]5 Koppor-
Ställbor spik U 150 4 ?.O 

bo rr K 55~ 10: 75 IJ 200 2 15 
K 553 12: 15 B6 Kompasser U 961 29 50 

37 Yxa K 521 4: 60 U 68 22 -
K 520 6: U 69 17 .'iO 

40 Remskivo r + 10 O/o U 70 6 50 

Eric G. Petterssons Boktr. AB , lnsiön 1951. 

'dal och br unbetsat trä i 
Väggur Nr U 1257 av sn~k Pendelverk med lod . 
gökursmodell, men utan g · Pris 7: 95 
Höjd 18 cm. 

. o mässingsverk och gök 
Gökur Nr U 1158 me_d prim, Hö jd l.o\cm. Pris 18: 90 
som ropar en g6.ng vorIe kvar . 

. omlo godo schwor1wold-
Gökur Nr U -46.~. 1 den g h öksomroporeng6.ng 
kvol iten . Med tonf1oderslo!!l~elgtimmeontolett immo r. 
varj e kvo~) o~h dessut~J' säker g6.ng. Vock_ert ?ch 
Pr ima moss,ngverk "d Höjd 38 cm. Pris 59. -
djupt skulpterad !roms, a. 

. d U ~62 men 
Gökur Nr U -461 i samma utföron e som Pris 39:75 
mindre , höjd 25 cm. 

Väderlekshu• Nr U 1177 
med \odur och termom~ter. 
Höjd 25 cm. Vid vockertvad~r 
kommer gumman ut och v,d. 
d6.ligt väder g~_bben . Huset , 
vackra tyrolerforgPi is 18: 60 

1308 inneh6.ller allo detaljer 
Urbygglåd~ Nr U r iktigt väggur som g6.r 
för sommonsättonddel H".;·t·:18 cm. En intressant ochS 
med lod och pen e • Pri s 11: 3 

Väderlekshu• Nr U 1301 
. likhet med nr U 1277 men 
~ton klocka. Höjd 1~~;';'=,, 85 lärorik byggsats. 

. \ r imo franskt fabrikat . 
N U 1190 pr ismakikare 8 x _~S ov P.ttdrev somt inställn ing 

~~~~r:cke~ode mt~d~df~d~:(!v'~dde;:~:J:;:i:em_ '!'ed:~~~~d K~~~,!~ 
för 9l iko.?gon~vks n • mekaniskt hänseen~e prec1S251on m Pri; 10S: -
är i s6.vol ophs t som . 8 ggr Objekhvd1om. m · 
HO m p6. 1000 m. Förstoring -

. . re 8 x 30. Fabrikat och utförande som 
Kikare Nr U 1131,d~~~r~!~j•~:tyrko. Objektivdiom . 30 mj:';i• 136, _ 
föreg6.ende men me 



Bandgenerator Nr L 877 i byggldda 
som innehdller generatorns alla delar 
jämte komplett elektromotor för ~ ) V 
allström (drives med batteri eller r i.,Qled
ningstransformator) . Apparaten uppmon
teras pd ndgra minuter. En helt ny teknisk 
leksak varmed intressanta och skojiga ex• 
periment kunna utföras. Ger en spänning 
pd 100000 volt men är helt ofarli!I· Höjd 
ll cm. · Pr11 24:-

»Trolldekoratör» Nr L 878, att använ 
das i samban ·d med vld1t6.ende bandge 
nerator. Man kan härmed pd elektro•ta· 
fisk väg ge ett vackert sammetsliknande 
överdrag (velourisera) pd alla tänkbara 
delar av metall , trä, papper m. m. Smd 
dockmöbler t. ex. kunna llltt»tygklädas»i 
önskade färger. Satsen innehdller 6 olika 
fllrger, 1 tub bind medel, pensel och metall
ak6.I." Pris 16: -

Mekaniskt tcig Nr L 981, i stiligt utför
- ande av lackerad pldt. Bestdr av lok med 

• -"kraftigt urverk och fender, tvci boggie
vagnar samt räls, 1p6.rvidd 0, till en 230 
•m 16.ng oval bana . Hela 16.gets längd 62 
~_m. Loket väger 0,4 kg CKh satsen totalt 
1,:4 kg. Pris 22: -

.Populär 
vinter
attikel! 
Fcigelmatkorg Nr U 
1180. fästes mycket en
kelt difekt pc\ fönsterru
tan med den kraftiga 
gummisugfoten och sitter 
sedan säkert. I korgen, 
som är ay .förtent oclr 
lackerad st6.ltr6.d, iläg'gei 
talg, ostkanter, · bröd el•: 
annan lämplig fdgelfö.da. . 
En sddan korg, ellerf!,ra 
med olika mat, p~ ett 
fönster formligen .: cl.rar : 
fc\glarna till sig .-Ett,'.l!ylill.t; , 
»fdgelfönster» är •f'-lilatt • 
inslag i vinterbilc!en ( '9tt' • 
trevligt sällskap för b6.de 
ung och gammal, scinit ·• 
en JIOd hjälp för ' v4ra 
nyttof4glar i vinte~k9ian , 
Pris pr st, 1:-, pi' duuin 
I: to , 6 dua <!7·-




