


Slip- och fräsopparat Nr K 206 är avsedd för borrning, sl'.p
ning, filning, fräsning, gravering mm. Motorn är för blid~ lik
ström och enfas växelström 220 volt, försedd med överbelastn,ngs
skydd och strömbrytare . Varvtal ca 40 000 pr minut. Kyles av en 
inbyggd propellerfläkt . Levereras med 3 mm chuck , 1,4 . mtr 
gummisladd med stickkontakt. Apparatens längd 230 mm, doam. 
42 mm. Vikt 700 gram . Extra prima tyskt fabr ikat. Pris 179:-

SPRUTPISTOL »BURGIA» 

Sprutplstol Nr K 209 är en prisbillig, elektrisk sprutpistol som 
redan efter första användningen blir oumbärlig . Utgör en kom
plett enhet, som icke kräver nligra som helst ytterligare tillbehör. 
Fungerar direkt efter inkoppling till vanligt vägguttag pli220 _volts 
växelström . Sprutar färger, lacker, fernissor, tunna och t1ocka 
oljor , insektsmedel och bonvax. Lämplig för industrier , hantver
kare , dekoratörer , grafiker, trädglirdsmästare, sjukhus och för 
övrigt för alla som anser en vanlig kompressor för dyrbar. Be
skrivning medföljer . Pris 96:-

KONTURSÅG 

VerktygHats Nr K 207 bestlir av 10 st. 
olika verktyg med 3 mm skaft passande 
till apparat K 206. Fem olika keramisk a 
slipstift, nylonborste, filtcylinder, fräs , fil 
och gummisliptrissa. Pli träklots. Pris pr 
sats 16: 50 

SLIP- OCH POLERMAS KIN 

Polermaskln Nr K 208 är ett lä tt och 
händigt verktyg för putsning och pole
ring. Nedbringar tid och arbete till ett 
minimum. Den ger spegelglans lit alla 
pol era de och I ackerade ytor samt utmä rkt 
även för polering av bilar. Vikt 2,5 kg, 
Specialkonstruerad robust lättvikts motor 
för lik- och växelström. Lättmanövrer ad 
tum-strömbrytare och störningsskydd. Ål• 
följes av tallr ik för sand pappersrondeller, 
Jammullskiva och filtskiva för polityr. De 
olika verktygen utbytas pli ett ögonbli ck. 
Putsskivornas diam. 13 cm. Med 2,5 mtr 
gummisladd . Uppgiv önskad spänning . 

Pris 188:-

Kontursåg Nr K 14 med borr- och slipinrättning. Försedd med kil
spårskiva . Allsidigt svängbar bygel. Försedd med 100 m_m chuck, 90 
mm. slipskiva, konturslig med slig höjd 1;-5 mm bygelns d1up 215 mm, 
bord storlek 240 x 'J,80 mm. Vikt 10,2 kg. Pris 132:-
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KATALOG N :o 41 • 1952 - 1953 

CLAS OHLSO N & C:o A/ 8, IN SJÖN 
POSTGIROKONTO 9257 
Kontorstider: 1 okt. -3 0 april kl. 9 - 17. 

ORDERTELEFON 40210 

1 maj - 30 sept. 8 - 16. Lördagar stängt. 

Fö rsäli n in gsvill kor 
KONTANT FORSÄLJNING. All försäljning sker endast kontant mot postförskott 
eller efterkrav . Kredit beviljas ej och inga som helst av betalningar . O rder under
stigande tre kronor expedieras endast om likvid jämte porto medföljer beställningen . 

FRAKTEN t--.,,,.,J,.,5 av köparen. Allt emballage är gratis. 

I nuvaran 3 måste vi reservera oss för ofrånkomliga prisöndringar tillkomna 
efter katr "'"' ; +ryckning . 

OPPET KOP. Skulle :let inträffa att en köpt va ra inte motsvarar förvän tningarna, 
får den ~rna returneras till oss ino m 3 dagar efter mottagandet om varan är 
oanv t · i oskadat skick. Vi göra då utbyte i andra varor eller återbetala efter 
önska Jarnc O rsaken till returen tor de alltid meddelas i brev, som jämte 
vår e> ... msnota måste medsändas i returpaketet. 
Returvaro r få under inga fö rhå llanden beläggas med postför skott eller efterkrav. 

Provis i onsförmåner 
Med varj e order som öve rstiger kr. 15: - bifogas en provis ionskup ong på 
den expedierade orderns summa. Dire kt rabattavdrag medgives icke. 

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

Då kupongernas samman lagda summa uppgår t ill minst 100: - 6 % 
> > > > > > » 250: - 8 % 
» > > > > > > 500: - 10 % 
> > > > > > » 1000: - 12 % 

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

Exempel. Om Ni har kuponger till ett samman lagt belopp av kr. 265: - och 
insänder dessa jämte en order, göra vi ett avdrag på denna nya order med 
kr. 21: 20. Dessutom erhålle r Ni ny kupo ng på den expe diorade orderns 
hela summa. 

Provisionskupor.gerna inlösas av oss när som helst under loppet av ett år 
från utskrivning sdatum . 
Undantag : Pö grund av resp. leverantör e rs bes tämmelser för provision ej lömnos pO 
fotografiska artiklar och vissa böcker . 

Denna katalo g gäller Jill i oktober 1953, dö en ny utkomme r, som till s!älles vOro kunder ufon 
särsk ild rekvisilion. 

EFTERTRYCK av katalogens text och bilde r beivras enlig t lag , 
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TEKNISKA HANDBÖCKER 
N edanst6en de handböcke r av 

ing. O scar Bergman är synner
l igen omfatt and e och fö rnämlig 
fack littera tur i sina ämnen. De 
lovo rdas och rekommenderas för 
fackmän och prakt iskt ve rksamma 
teknike r. Verket best6r av fö l
jande l em inbundo ha ndb öcke r : 

~I~ 
CiJUTNINCi 
11, 
1m1tilrrr 

Handbok i metallsvarvning Nr 
88 6 för amatörer, av ing . B. O. 
Glas. Ur inneh611et: N6gra histo 
r iska data och svorning ens 
gr und begr epp, supportsvarv en, 
verktyg att använda vi d svar v, 
svarvst61, borrverktyg , frösverk 
tyg , roterand e och fast a rbets
stycke, svarvn i ng och borrn i ng, 
gangsk örning, fräsning , tryckning , 
tillv erkning och här dning av 
verktyg . Med illustra tio ner och 
ritn inga r. Tryckt 1952. 

Pris 3: 75 

Jiggar och fixturer Del '- Nr 
8D 8, av ing. H\almor Dahl. Ur 
inneh6ll et , Borqigi1ar , borrf ix
tur er, universolborrj1gg , gångfi x
turer, mätverktyg, moderna jigg 
borrm askiner . Andra utök. uppi. 
245 sid . 282 ill ustr . Tryckt 1947. 
Inb unden i klo tbond. Pris 12: 75 

Jiggar och fixturer Del 11 Nr 
8D 3. N6got ur inneh611et, All
männa princip er för konstr uktion 
av träsfixturer, last spönning s
anordningor, fixturkonstruk t ion er, 
enkla trä sfixturer , multip el frö s
fixtur er, rot eran de frösfi xturer 
för mossfa bri koti on, konstrukti on 
och t i ll verkni ng av fr äsar, mo
derna frä smaskiner. 167 sid . 262 
illu str . Inbund en i klotbond . 

Pris 14: 25 
Jiggar och fixturer Del 111. 

Svarvning. Nr 8D 88. Ur inne
h611et: Svarvning ens gru ndprin
ci per. Fastspönning sonor dningo r . 
Svarvst61. Gängskörni ng, kon
svarvning etc. M ätverktyg och 
deras användning . Revol versva rv· 
ning. Verktyg ens konstru kt io n, 
uppr iggn i ng och arb etssätt vid 
revolver svarvning . Revolv erauto
mater Brown & Shorpe och In· 
dex. Konstruktion och ber äkning 
av komkurvo r och verktyg fö r 
revolv eroutomot er. Sva rvning i 
vert ikalsvarvar . 165 sid . 120 bil
der och 22 tabeller . Inbund en i 
klotbond. Pris 1-': 25 

4 

Svarvning N r 8D 150, meta ll 
sva rvning . 270 sid . 342 fi g . 4 ,e 
upp i. Tryckt 1948. Pris 14: 50 

Gjutning Nr 8D 148. 492 sid . 
294 fig . 4 ,de uppi. Tryckt 1943. 

Pris 21: -
Frösning Nr 8D 149. 314 sid . 

365 fig . Andra uppi. Tryck• 1944. 
Pris 16: 50 

St61behandling Nr 8D 151, 
härdn ing . 208 sid . 117 fig . Tryckt 
1947. Pris 16: 50 

Tröbearbetni ng Nr 8D 152. 426 
sid. 452 fig . O morb . uppi. 1945. 

Pris 21: -

Moderna pressverktyg Del I Nr 
8D 2 av ing. Hjalmar Dahl. ln 
neh611er, Verktygsmater ial. Ti ll· 
verkni ng av pressverktyg, pressar 
och mekaniska anordningar , av 
klippning s- och h61stonsverktyg , 
seri everktyg , univer salv erktyg . 
225 sid . 173 bil der . Tryckt 1944. 
Inbund en i klotbond. Pris 10: 75 

Moderna pressverktyg Del Il 
Nr 8D 4. lnn eh611er : 8o ckning s
verktyg, kombine rade h61stons
nings-, avklip pnings- och bock
ningsverktyg för bandmat eri ol , 
rull ningsverktyg, ver kty g och spe
cio lmoskiner fö r korr uger ing av 
pl6tm aterial , sick ning och rull 
ning av pl6 t etc. Tabeller . 199 
sidor . 195 bil der och ritni nga r. 
Inbund en i klot band . Pris 10: 75 

Moderna pressverktyg Del 111 
Nr BD 7. ln neh61ler Allmänna 
metod er fö r beräk ning av ron
de ll-storl ekar oc h p l6tömnen för 
oli ka drogn ingsar beten, enklare 
och kompl icera de d ragv erktyg 
fö r dubb elverkande pressar, 
dro gning sverk tyg fö r excent er
pressar , drag ning av rostfri pl 6t 
samt o li ka behandling av ro st
fri tt material inom pressning stek
nike n, modern e dragpressar , au
tomat iska skydd sonordningor fö r 
pressar. Andre utök ade uppi. 
Rikt ill ustr . Tryckt 1947. Inbun de n 
i klotband . Pris 15: 75 

Handbok i metallgjutning Nr 
88 10 fö r amatö rer av B. O . 
Glas. Denna bok hor kommit t ill 
dä rför att sm6företagar e och 
ägare av mindre verk stä de r ofta 
fö r sina konstr uktion er behöver 
meta llg ods, i fö rsta hand ka nske 
av lättmetall. Vidar e ä r boken 
t i ll utmä rkt hjä lp för olle dem 
som ögna sig 61 mekanik som 
hobb y. Ett litet amat örg juter i 
kan med ledn ing av bo ken ord 
nas t i ll mycket m6ttligo kostna
der, d6 man lött ka n göra det 
mesta sjä lv. Me d ta lri ka, mycket 
instruk t iva bi lde r . 71 sidor. Tryckt 
1952. Pris 3: 75 

Svarvboken Nr 88 356. En 
ori enter ing öve r den mod erna 
svarve ns möj l igheter . Av civil 
i ngenjör Tore Parsond er. 43 sid . 
71 illus tr. 3:e uppi. Pris 2: 50 

Handskas rött med verktygen 
Nr 88 48-' av C. Harringt on . En 
sammanstä lln ing eft er amerik an
ska instrukt ionsblad med klara 
upp lysa nde bild er som visar det 
fundamenta la i handhavandet av 
verktyg en som fö reko mma p6 
meka niska ve rkstäde r. 239 sid or . 
Tryckt 1947. 

Pris höft . 9 , 50, klotb . 13: -

Teknisk handbok Nr BD 55, av 
d ip lo ming. Georg N elskylö . En 
pop ulä r teknisk uppslagsbok . In
neh611: Tekniska dato , forml er, 
göngtob eller m. m. Oli ka meta l
ler och legering a r, framställn ing 
och användni ng . Utförlig be- · 
handl ing av förb rännings-, d ie
sel- och el ekt ri ska motorer somt 
beskrivni ng av a ll o tänkbara fel 
som kunna uppst6 och hur de 
repa reras e ll er fö rhin dras . B6t 
och utombordsmotor ers skötsel. 
Fordo nens elektr iska utrustn ing. 
Ackumulator er . Elektri ska maski
ners och transfo rmator ers fe l och 
deras reparati on. Telegra fi och 
radi o . Metalls vetsni ng. Man omet· 
ro r, vott enmäto re m. m. 80 bi l
der, 192 sid . 3 :e upp i. 1948. In
bunde n. Pris 7: 50 

Elmotordrivna handverktyg Nr 
BD 70 av ing. Einar Thand ers. 
207 illus trationer. 179 sid . Tryck t 
1944, inb . i klot bon d . Pris 9: 75 

Moderna pressverktyg Del IV 
Nr BD 9. l nneh611er: Mod erna 
kop ie ringsmaskiner för till verk
ning av var mpressningsverktyg , 
prögling sverktyg etc., va rmpr ess
ningsverktyg för mässing och me
tall egering ar, pressgju tningsma
skiner oc h verktyg för pr essgjut 
ning ov meta lle r och metoll ege- Rationell verktygstillverkning 
r inger, hejo rverktyg , bulldoz er- Nr BD 158 av Hjal mar Dahl. Be
verktyg, nitverktyg lär va rm- och hand la r i detalj o lika slag ov 
kolln itn ingor , speci almoskin er för stansar och stensdyn or, somt ger 
vo rmnitning o r, rul lni ngsmaskiner en klo r fra mställning av de bås
fö r pl 6tskenor, sakregister. 183 ta metode rna för de olika ver k
sid . 188 bil der. Inbunden i klot- tyg ens t il lverk ning . 206 sid . 215 
band . Pris 15: 75 figur er. Klot band. Pris 15:75 
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Smide och härdning av verk
tn1, Nr 88 5, utgive n av smides
mostor en Axe l W. Sjöhalm. N6 -
got ur inneh6 ll et: Behand lin g 
av kolst 61, somvö lln ing ov järn 
och st61 t i ll verktyg vässning 
och härdning ov stenborr spett 
oc h pikhockor, släggor och ham
rnor e,. stenhugg arverktyg . Mejs 
lar for sten- och metallarbeten 
kvornhockor . Tillv erkning och 
härdning av fj ädrar för vapen , 
16s, vagnar och automobiler 
o~jeh<'!rdning_ av fjädrar , jord'. 
hardning, satthärd ning (y thörd 
ning), h6rdlödning m. m. 5 :e om
a_rbetode och utokad e uppi. 90 
sid . Tryckt 1951. Pm 3 : -

Handbok för p16tmetallarbeta
re Nr 8D 159. En lärobok för 
pl6 tslagare av D. Nordlöf . 4 :e 
utökade uppi. Tryc kt 1947. 250 
sid . 80 bild er. Inbund en. 

Pris 12: -

. Handb!)k ~r 88 4, i gol vonise 
" .ng, oxidering och metallfärg 
ning, utarbetad av Hugo W. 
Larsson . N6got ur inneh611et : ke
misk rengör ing av metall . för 
k?ppring 1 f?rm_össning, förbrons 
ning, förnic kling , svortförnick
li_ng,_ förzi~kning ,_ fört enning, för· 
s1_lvring, f<?rgyllning , mattförgyll · 
nin_g, pl otinobod, galvanisering , 
~.x1der1ng !?V. kopp o r, guldgul 
!arg ~6 mossing , o livgr ön färg 
~6 mossing, anti kfärg p6 mäs
sinti , sv?rtbets_ för _mässing , grön 
p_otin~ring, f_C?_rgning av silver, 
f?rgning av_ 1arn, st61 och gjut-
1orn, svartforgning av sm6delor 
bl6onlöpning av st61 m. m. 5 :e 
upplagan. Tryckt 1944. 

Pris 3: -

Bilen Nr BD 138 av B. Stens
la nd och E. Johnsson en modern 
u_tförlig lärobo k i bi lens konstr uk
t ion och verkn ingssätt . ,Bil en, är 
antagen som lä robok vid yr kes
sko lorna för bilm ekan iker, en re
kommendation bä ttre än n6gon 
annan . 280 dubb elspaltiga sid or 
och över 300 bild er. I nb. i väv
band. Tryckt 1951. Andra upp i. 

Pris 19,-

Motorreparatianer Nr BD 119 
av Björn Bergwik. Med 456 foto: 
grofi er _och teckningar, 718 sidor . 
Boken ar uppställd som en sam
manhängand e lektion i hur en 
n:odern bi~- eller b6tmotor del 
for del bor behandlas v id en 
s!_orreporotion . Ett standardverk 
fo r verkstod sfol k och även för 
varje bilist, som vill ha redo p6 
vad som rör sig under huven. 5,e 
uppi. Tryckt 1948. Inbunden . 

Pris 28 : 50 

Handbok i modern svetsning 
Nr BD 139 av civiling . R. Gun 
nert . Utan onödiga teori er läm
nar bo ken allo de upply sningar 
man behöver för att kunna utföra 
ett svetsning sarbete. Samtliga 
svetsningssätt behandla s tillr äck
iigt ing 6e nde. 205 sid . 185 bil · 
der . Tryckt 1946. 

Pris höft . 11: 50, inb . 14: 50 
Svetsning Nr BD 1 och skör 

ning med acetyl engas, av G . 
Malmborg och Carl Alfr edsson 
462 sid. 589 illustr . Tryckt 1943. 
En oumbärlig bok för svetsare 
och för övrigt allo som hor n6-
got med svetsnng att göra . In
bunden i klotbond . Pris 18: 50 

Tidens verkstadshandbok Nr 
88 9 av Fritz Ejde rby . Vid utar
betandet av denna bok hor med
verkat ett stort antal tekniker 
inom ver kstadsin dustrin även som 
ett fler tal företräd a re för yr kes
skolor av skilda slog . Genom
sedd och godkän d av Kungl. 
Overst y relsen för yrk esutb i ld 
ning . Ur inneh611et : bön karb ete 
och handv erktyg, ritsdon och 
mätteknik, sp6nskörning och upp
spänning , verktygsmaskiner, ver k
tyg, hyvel- och borrmaskiner, 
svarvar och fräsmaskiner, gäng
skörning i svarv, slipm askiner 
m. m. Talri ka , instruktiva bilder . 
Tryckt 1951. Inbund en i klotbond. 

Pris 18, 50 

Motorböcker 
Bilmotorer och motorbränslen 

Nr BD 116. En modern allsidig 
och lättlö st motorhandbok av 
teknolog ie dokt o r Nils Gustavs
son. En tekn isk vä gledning för 
servicemannen i ve rkstaden somt 
en lärobok b6d e för självstu 
dium och vid lär oanstalter . 701 
sidor i stort form at 17x 24 cm 
somt 729 bilder. Tryckt 1944. 
lnb . i linneklotb . Pris All: -
lnnb . i holvfr. b. Pris 50: -

Förbränningsmotorer Nr BD 11 
av Nils Gustav sson. En populär 
beskrivning av bilm otorer, Hes
selmonmotorer, b6 tmotorer, 2-tokt 
förgasarmotor er, flyg motorer 
tändkulemotor er, Dieselmotorer : 
m. m. 246 sidor . Tryckt 1948. 103 
fig . Inbund en i klotbond . U: 25 

Bilboken i bilder Nr BD 135. 
Grundläggand e handledning i 
bilens konstru kti on och ver k
ningssätt utarb etad av bilbesikt
ningsmonnen ing . Y. Ewertz. 48 
sid . Tryc kt 1947. Pris· 5: -

Traktorboken Nr BD 168. En 
mycket inneh611srik bok om tra k
torer, deras konstruktion skötsel 
och användning . 300 sid . '275 illu
str . Inbund en. Pris 10: -

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

Praktisk handbok för ingenjörer 
Nr BD 171, ett lättfattli gt och 
ytter st inneh6 11sri kt uppsla gsverk 
1: motemot1k, meka nik h611fast
het, moskine lement ' material 
elekt roteknik, med b'I. a . berök'. 
ning av tra nsformato rer och re
läe r, för br~nn ing srnotorer pum
por och fl oktor, ledn ing svets
ni~g . och skärning , pl oste'r plon 
mat ni~g oc~ avväg ning, bygg 
nods lo ro , hang- oc h spännverk 
ta kstolor , järn - och betongkan'. 
str ukt(oner , d ive rse tabell er m. m. 
740 sid. 320 i llu str . och 180 ta
bell er . Tryckt 1949. Inb unde n i 
klotb ond . Pr is 26: -

.. Maskinrilning Nr BB 357. En 
VO(de full ho.~dbok .. om ritn ingars 
utforande fo r s6vo l nybörjaren 
som fo ckmo~ nen, av ing . Ru

_do lph Tegstro m. I bok en finnes 
som 6sk6d ningsmote ri o l kompl et
ta r itningar till en tv6t akts-mo
dellmo tor . 3 :e uppi . Pri s 3: -

Svensk teknisk ordbok Nr BD 
133. En upps lag sbok med 6000 
tekniska or d, te rmer och uttryck 
med defi nitio ner och uttolsbe
!eckni~gar. 320 sidor . Inbund en 
1 gedig et klotbond . Tryckt 1946. 

Pris 12: 75 

Upp(innare .. Nr BB 387. R6d och 
anv isningar for uppfinnare ong6-
e~de patenttagning och färsälj
~!ng av pa tent ell er lic enser dör6 
1omte kontrokt sförslog m. m. 2 :a 
omarbetade uppi. Tryckt 1949. 

Pris 3: -

Hur blir jag tekniketf Nr 88 
353 . . Av civiling . F. Adel sköld . 
~tud1ehc,mdbok med förteckning 
over oli ka skolor för ingenjörs
och verk_möstore utbil dning . lnträ
desfordringor , kostnader studie
tid , framt idsutsikter m. ,,;_ Tryckt 
1943. Pris 2: -

Elektrisk utrustning Nr 8D 13. 
"'1otor fordon ens elekt ri ska utrust· 
ninsi. Grun derna , de t prakti ska 
utfo ron9 et samt skötsel, v6rd och 
reporo t1oner av a llt som hör till 
e lektr icit etens användn ing 6 bi
lo r, motorcy klar, och motorb6tar 
9v Carl Sk6nb erg . Tredj e, ut'. 
okod ~ och omarb etad e uppi. 
416 sid ., 275 illus t r. Tryckt 1948. 
Inbunden i klotbond . Pris 9, -

Elektriska ackumulatorer Nr 
BB 29~. Konstrukt ion - Skötsel -
Laddning . Av civil ingenj ör Tore 
Parsonder. Tryckt 1945. 3:e uppi. 

Pris 2: -
Klara bilen själv Nr 88 U. 

R6d till b i li ster av Ca rl Sk6n
berg . Behand lar fe l som kon 
uppkomma under körning och 
hur de avhjälpa s samt andra 
justeri~gor, so~ bil ögoren själv 
kon goro . 112 sid . 22 bilder . 3 ,e 
uppi. 1951. Pris 3: 25 

5 



Körkortsboken Nr 88 348. 
Hondb ok för bi lskolo r och kör
ko rtsaspiranter av ing . Per Wer
sån. Den in neh61ler allt vad ma n 
behöve r veta om körko rtsteori, 
om laga r och förordni nga r, om 
olika moto rtyper a . s. v. My cket 
praktisk ör avde lninge n fr6gor 
och svor, dö r upp lysninga r läm
nas o m de van l igaste fr6 gorn o, 
som br ukar stä ll as t ill körk orts 
ospironten. Boke n är ypp erligt 
ill ustr . bl. a. med m6ngo helsi
desbi lde r, dä r motorn s o lika d e
la r fra mträda klar t och lättfatt 
ligt. 160 sid. 125 ill ustr . 10:e 
upp i. 1952. Pri s 5: 25 

Körkortsförhöret No 88 <151, av 
bi li nstruktö r B. Gu sta fsson . En 
samling av van ligen fö reko m
ma nde fr 6gor vid förh ör om 
körkort ti l l b i l, med svar. Tryck t 
1952. Pris 3 : 75 

Trafikchauffören Nr 88 393, 
instrukt io nsbok· fö r söka nde av 
tra f ikkor t, av b i linstruktör B. 
Gustavsson. 75 sido r. Illu strerad. 
Tryckt 1952. Pris 3: 75 

Trafik- och motorförordningar 
na Nr B8 .j.j7. Boken är en sam
ling av all o log ar och fö rord
ningar som be röra tr a fi k och 
motorfordon. 120 sidor . Tryck t 
1952. Pris 3: 75 

Den moderna motorc ykeln Nr 
88 S21 av Nil s Tengberg . Be
ha nd lar utförligt ol ika märken 
oc h mode ll er, speedway och 
landsvä gstäv li nga r m. m. Dess
utom beskri vs motor cyke lns kon
struktion och a rb etssätt i a ll a 
de tal je r . Tryck t 1951. 186 sido r 
och ett 60-to l i l lustratio ner . 

Höf t. 9 : 75 inb. 12: -
Körteknik och tröning Nr 88 

496 av den kände täv li ngsföra
ren Bert il Carl sson. En bok som 
ho r mycket att läro 61 al lo mo
torcyk li ster . 68 bilde r. 162 sido r . 
Tryckt 1949. Pr is 4: 75 

Mirl motorcykel Nr 88 505 av 
S. Toreson. En i ll ustr. ha nd bok 
fö r körkortssökonde och moto r
cyke lföra re. I nneh.: Konstrukti on, 
skötse l, motorfel m. m. 80 sidor . 
2,o uppi. 1951. Pri s 3 : 75 
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Instruktionsbo k Nr 88 394 för 
körkor tssökond e t ill moto rcyk la r 
oc h lättvik tare, av B. Gu stavsso n. 
48 sido r . I l lustrerad . Tryckt 1950. 

Pris 3: 75 

Elektroteknik 

Al lt om modern el- tek nik finns 
i detta ba kverk , Handböcker i 
elektro teknik, om sammanlag t 
1.800 sido r i 3 bond. 

Elektricitetslära Nr 8D 127, och 
elekt ri sk mättek nik av civili ng . 
G. Reilond . Ett stort band p6 
488 sid or och med 500 b ilder, 
teck ningar och tabelle r. I nneh6II: 
Elektri cite t, spänn ingar o. ström
mar. Det magnetiska flöde t. Det 
e lekt riska fäl tet . Vöxe lströmsteo
ri. Elekt roke mi. Elektro nik. Reläer 
och venti ler. Materia ll ära. Elek
tri sk mättek nik . Tabell er och no
mogr a m. So mt i an slutn ing till 
varje kapite l en samli ng räkne 
problem med svar. Ny o ma rbe
tad upp la ga . Tryck t 1950. Inb un
den i klot bond . Pr is 35 : -

Elektriska maskiner Nr 8D 136 
och e lektr iska a nläggninga r av 
civ ili ng . G . Reilond m. f l. I nne
höll: Likströ msmoskiner, synkron
maskiner, t ransfo rmat ore r, osyn
kron maski ner växe lströ mskom
muto tors maskine r och o mformare, 
likr ikta re, pro vn ing av e lmaski
ner, krafts ta tio ner och distr ibu
t ionssyste m, bo stads- och indu
strianl äggnin gar, elek trisk moto r
d r ift, be lysning, elvärmeteknik 
m. m. Tryckt 1948. 704 sid or . 690 
bi lde r och tabe ll er. Inbunde n i 
klo tba nd . Pris 35 : -

Teleteknik Nr 8D 111 av civil 
ing. V. Tengbor g ä r ett stort 
stondo rd verk p6 öve r 600 sidor 
och med 457 illust r ., ta bell er och 
schemor. N6got ur inn eh6llet, 
G rundl äggan de begr ep p. Sväng
ningsk retsar . O li ko elek tronrör . 
Rörpr ovningar . Koppl ingselement. 
Kapaci tets- och indukt iv itetsbe
räkni nga r. Koppl ingsnät . Tran
sien to ström kretsar . Växe lströ ms
fö rlop p. Tra nsfo rmator er. Fi lter . 
Ledni ngar och öppna antenn er. 
Mä t- och förstä rkart eknik. Rör 
vo ltmete r. Kotodst r6I eosci I logro f. 
Telegr afi och te lefo ni. Automo t
te lefon system . Elekt ro-aku sti k. 
Elekt roa kustiska appar ate r. LjuCJ· 
nedteckni ng. Sändni ng . Mottog · 
ning . Rodionovige ring. Bil dtele · 
groferi ng. Tel evision . Tryckt 1945. 
lnqunden i klotbond. Pr is 30: -

Högspönningsteknik Nr 8D 15, 
Kra ftstatio ner, kraf töve rf örin g, av 
lle rt i l Domeij . N6go t ur inneh6l 
let . Sto rkstr ömsteknik, vatte nfall , 
tu rbintype r, samkö rni ng, fasni ng, 
fra mtide ns krafttekn ik m. m. I l lu
strerad . 200 sid. Tryckt 1939. In
bunden i klotbond. Pris 10: 50 

Omlindn ing och beräkn ing av 
småmoto rer Nr 88 312, av ci vil 
ingenjö r Tore Porsander. Med 
rökn eexempel. 64 sido r. 33 f ig . 
7 ,e upp i. Pris 2: 80 

Elektr ikerns hjälpreda Nr 88 
432, av Bele Broo . En mycke t in
neh6 \l sr ik bok i lit et fickformat 
med ko mple tt tabell- och formel 
samling i matematik och elektro 
teknik. 182 sid. 7 :e upp i. Tryckt 
1952. Inbunden i blö tt k\otba nd. 

Pris 6 : 25 

Bokföring Nr 88 294, för in
stallatö rer som bed r iva sin röre l
se i mindre skol a , av civi ling. J. 
von Sydow. 60 sid . Tryckt 1940. 

Pris 1 : 75 

Vind-el verk Nr 88 41. Konstr uk
tionsboken för Vind-e lve rk be
ha nd la r ing6ende samtliga hit
hörande konst rukt ionspro blem. 
Texten belyses dessutom av ett 
40-to l illustra ti one r och ritnin gar. 
l boken beskrives hur mon sjö lv 
kon bygga ett enke lt men til l
fö rl it l igt vi nd-e l-ve rk. 2 ,o uppi. 
Tryck t 1944. Pri s 4 : 50 

Elektrisk motor Nr BA 5. A nvis
ningar hur mo n sjä lv kon gö ra 
en billig men effektiv e lektri sk 
moto r fö r batte ri- elle r ackumu
lato rd ri ft. Med 10 fig . 6:e o m
arb etade upp lagan. Tryckt 1941. 

Pri s 1: -

Radio 
Rodiolex ikon av ing. H. Stock

mon. Förklaringa r p6 radi otek 
niska ord och utt ryck . Med bi l
de r och kopplin gsschemor. 60-
80 sido r per del. 

Nr 88 27, de l 2. Pris 1: 50 
Nr 88 28, de l 3. !'ri s 1: 50 
Nr 88 376, del 5. Pris 1: 50 
Nr 88 482, del 7. Pris 1: 50 
Nr 88 497, del 8. Pris 2 : -
Nr 88 498, del 9. Pris 2: -
Nr 88 499, del 10. Pris 2: -
Nr 88 509, del 11. Pri s 2: -
Nr 88 526, del 12. Pris 2: 50 
Nr 88 527, d el 13. Pris 2: 50 

Kortvågsmottagning Nr 88 33, 
av civ i li ng. Ma ts Halm g ren. Ny 
delvis oma rb eta d och för öv r igt 
revide rad upplaga utgi ven 1950. 
l nnehö ll er schema med all o vär
de n fö r störr e och mind re kort
v6gsa ppo roter öve n ultr okortvög. 
Tabel ler öve r spola r sa mt kretsar 
fö r bo ndspridning etc. 56 sidor . 

Pris 2: -
0m rad iostörningar Nr 88 510, 

av civ il ing . B. Svedb erg. Hur 
mo n bl i r av med störninga r. 48 
sid . ill ustrera d. Tryck t 1950. 

Pris 2 : 50 
Dux DX-bok Nr 88 34 om ut

londs lyssning. Kortv6g som hob
by . Lyssnarrop porter oc h ve ri fi
ka t ione r . Upp g ifter om öve r 2000 
stationer m. m. Stor va rl dskor to 
i f lerfä rgstryck medf& lj er . 72 rikt 
illust rerade sidor . Tryck t 1952. 

Pri s 3 : 50 
Marconi Nr BB 35, ete rns be· 

tvi ngore . Boke n skild ra r Mo rco
nis l iv och ge r även en översikt 
öve r radio ns utveck ling frön de 
fö rsta fö rsöke n med tr 6d lö s te
legra f i. 165 sid or. Med bil de r 
och schemor. Tryck t 1935. 

Pr is l : 50 

CLAS OHLSON & C:o A . - 8 ., INS)Of.l 

--

Radioteknisk handbok av ing . 
Er ik Ande rsen. 3:e omarbet ade 
och utökad e upp lagan try ckt 
1951. Ou mbärlig för a ll o service
män inom rad iobransche n. Ver
ket omfattar sommonlogt ca 700 
rikt il lustrerade sido r uppde lat 
p6 tv6 de la r i klotband . 

Nr 88 414, del 1. Radio tekniska 
gru ndbeg repp somt sändare, mot
taga re och fö rstärka res konstru k· 
t ian. Pr is 16: -

Nr BB 427, de l 2. Behand lar 
mät- och service tekniken. 

Pr is 16: -
Modern rodioteknik Nr BD 25. 

En mode rn hand bok fö r yrkesu t
övare och fö r i ntresserade a ma
törer - lämpad fö r sjä lvstud ier 
oc h uppl agd som kursbok vi lken 
ger en ful lt modern och instr uk
tiv handl ednin g . Ur in nehö ll et: 
a llm änt e lektro tekn iska g rund er, 
rad iovö gor , antenne r och moto r
lednin gar , e lektrook ustik, elek
t ronrö r, modu latio n, för stärkar e, 
oscill io toret, mottaga re, sända 
re, krafttil lfö rsel, mäti nstrument 
och rad io navig otio n. 471 sidor 
och 291 b i lde r och schemor . 
Tryck t 1952. 

Pris höft . 28 : - l nb. 33: -
ENGELSKA HANDBOCKER 

The Encyclopaed ia of Radio 
and Television Nr BD 172. En 
sto r modern enge lsk a lfa betisk 
uppslagsbok i radi otekni k. 768 
dub belspa ltiga sido r med över 
3.000 upps lo gsord och 750 bild er 
och schemor . Första uppi. 1950. 
Klotbo nd. Pris 13: 50 

Radio, Telev ision and Electricol 
repa i rs Nr BD 173. En po pul är 
ongelsk ha ndbok i re parat io n av 
radi o och allo slogs e lektri ska 
hush6 11smoskiner och -a ppa rate r . 
Rikt i llu str . 448 sid . Klotb o nd . 

Pris 9 : 45 

Pojkar och mekanik Nr BD 156 
inne h61\er teck ninga r och anv is
nin gar p6 nyttiga och rolig a a r
tikla r som va rje händi g pojke 
sjöl v kan göra, bl. a . : cyke l bi l, 
londsvägsseglore , elekt ri sk lyft
kran, vattent urbin , kikar e, f jä der
moto r, tr yck pr ess, hektog rof, pon
togrof, telefona nl äg gni ng m. m. 
100 sid . och 100 b i ld. Tryck t 1948. 

Pris 3 : 75 
Roliga mekaniska försök Nr 

BB 36. En bok fö r po jkar i allo 
6 Idro r av H. McKoy. Bjude r p6 
talrika intressant a exe mpe l och 
rol iga expe rimen t, som lätt kun
na utföra s. En önskebok fö r· fy
sik- och kemii ntresserad ungdo m. 
I llust rerod, 195 sido r . Tryck t 1951. 

Pr is höft. 9: 50 Kort. 11: 50 

EXP ERIMENTBOCK ER 

Experi mentbok Nr BB 40, av 
lwon Bo lin. 300 läro rika och ro
liga elek tri ska, optiska, akustiska 
och kemiska exper iment. Tryck t 
1941. Med 71 i ll ustrati one r och 
teckninga r . 6,e upplag an. 243 
sidor. Pr is inbu nden 6 : 50 

Den unge expe rimentatorn Nr 
BE 70 av R. Fischer . Ett hundrata l 
fys ika l iska exper iment oc h be
skrivningar p6 enk la oppo roter 
härfö r, som va r och en själv kon 
gö ra . N6gra exempel, Decimol
vög, brevvö g, pu mpo r, tre ol ika 
fuktig hetsmäto re, kompass, a pp a
ra ter fö r expe riment med infl uens
moskin, galvan iskt e lement, ga l
vanoskop, ring klocka, te leg rof
oppo rot, induktio nsoppo rot , peri
skop , cernera obscuro, m. m. 96 
store sido r 23X 30 cm, va rav ca 
50 p la nscher med enkla schema
tiska skisser p6 a llo a ppa ra te r. 

Pris endast 1 : 65 
Experimentbok för pojkar Nr 

B8 37, av S. No rdl onder. Ur in
neh6 IIet , lnflu ensmoskin, e lektro
magneter, e lektr. ri ngkloc ka , in
dukt io nsap pa rot er, g nist ind ukto
rer, morsete legro f, b6 glju slomp o, 
elek tr . motor er, elektri. genera 
torer, tra nsforma torer, urverk, 
l inser, refl ektorer, kikar e, skiop 
t ikona ppo rot, proje kti o nsopp a
rat, ki nemat ograf , siren, kö ld
b la ndn inga r, kö ldmaskin , 6 ngma
skin, vatte nturbin , hektogr of, ets
ning av g lo s, t i ll ve rkning av speg
la r , fosfo rescens, kemiska fö r
eninga r , fram ställ ni ng av syror , 
beng ali ske e ldar , julgron sblo ss, 
fy rve rkeri pjäse r, tr oll er ivätsko r , 
lemonade r, vögar, pumpor, gyro 
skop , centr ifug , br onda lo rmoppo
rot, lö dning , gjutn ing , impregne
r ing, glosbehon d ling, fo tog raf e
r ing, radio m. m. 129 illust r . 152 
sid . 5 :e oma rb . uppi. Pris 2: 75 

Kemiska !rollkonster Nr BB 222 
och m6 ngo o nd ra ti dsfö rdriv av 
lwon Bolin . 225 intressanta lär o
ri ka och roa nde experime nt. 162 
sido r . 45 bild er. Inbunde n. 3,e 
omarbetade upp i. Pr is 3: 75 

Att laborera hemma Nr BB .j.j.j, 
Del I . En handl ed ning av lw on 
Bo l in och B. Gu stowe r som be
skrive r 150 kemiska experiment 
som mo n själ v kon göra med 
enkla mede l, somt hur mon in-
reder ett hemlabo ra to rium . 
I llust r. 80 sid . Pris 3: 75 

Att laborera hemma Nr 88 520. 
Del 2. 114 fö rsök i o rgan isk och 
fysio log isk kemi. Pris 3 : 75 

Med enkla medel Nr 8B 42 av 
Odd Rönningen. I denna bo k 
finns en hel ra d mycket enkla 
uppgi fte r men a l lo hor det ge 
mensamt ott mon lär sig n6g ot 
nytt fö r va rje mode l l. Utför 
lig a beskrivn ingar med b il der 
på : d rakar, ba l longe r, pilb6ge, 
komera, turbi ner, katapu lt, väv
sto l jämte ett fl erta l a ndra me
kaniska leksaker m. m. 106 sid or. 
Tryck t 1951. Inbund en klot bond. 

Pr is 7: 75 

Små elektromotorer Nr 88 483 
av Odd Rönningen, viso r hur 
händi ga po jkar med b illig t ma
teria l oc h enkla verkty g sjä lva 
kon gö ro 19 intressa nta e lektri ska 
motore r av vi tt ski lda typer, fr ön 
enkla järnt röds- spik moto rer till 
mera inveck lade motorgene ra to
re r. Boken best6r av 98 r ikt illu 
strerade sidor plus 24 fo togra 
f isko p lanscher. Tryck t 1948. Kar
tong band. Pr is 4: 75 

Lek med strömmen Nr 8B 503. 
En hobb ybo k av J. Jan gö, som 
beskr ive r hur mon själv till ve rka r 
sm6 e lekt ri ska motorer och ap
para ter m. m. e lektri ska ur, syn
kr?nmoto rer, e l-bil or, impulst6g , 
knsto llm ottogore, batte rimotta 
gare fö r kor tv6g, störningsskydd 
m. m., 140 sid . 62 f ig. Tryck t 1950. 

Pris 3: 75 

Poikornas modellbok Nr BB .j.j5 
av O dd Ränningen. En samling 
besk rivning a r p6 intressanta ex
peri ment, roli ga leksaker och nyt
t iga gre jer som va rje skolpoj ke 
sjä lv kon göra; bl. o. troll er i
app ara ter och tr o ll knutor, skruv
stycke, ol ika sä llska psspe l, en 
spelaut omat, lill epu tt ög , prop el
lerbil, motorb 6tor , race rkäl ke, 
xylofon, pontogr of, vatte nturbin 
modellflygpl a n, -S o li ka e l-moto'. 
rer, te legra f, stj ärnkikare, skiop
tiko n, 6 ngmosk in m. m. 95 sidor 
och öve r 100 bild er . Inbu nden i 
ko rtong bond. Pri s 3: 75 

Påhitt för fritiden Nr 88 522. 
En lit em bok som ger t ips p6 fr i
t idssysse lsätt ningar av o lik a slog 
såsom mode llbygg e, bro byggn a
de r, inredning av sportstugon , 
l inoleu msnitt, ex libr is, foto graf e
r ing m. m. 182 sid or oc h ca 110 
il lustra t ione r. Pris 2 : 75 

Skolpojkens egen verkstad Nr 
B8 384. N 6go t ur inneh611et: Hur 
jag inrede r min verkstad , a rb eten 
i metal l, papp orbeten, bearbe t
ni ng av gl os, mö lni ngsorbeten , 
sm6 elekt ri ska a rbeten, kri stall
mottagare m. m. Inb unden. 130 
sid or . Pris 2: 25 

Gör det själv Nr 8D 157, t ips 
för hä ndi gt fol k av D. Stenberg . 
lnn eh6 11er inte mindre än 229 
illu str. beskriv ni ngar p6 nytt o
och pr ydnads för em6I fö r hemmet 
som man lätt gö r sjä lv. O mfat
tar b6 de manli ga och kvinn l iga 
arbetsuppg ifter i sömnad, må
leri , papp- och träs löj d, snicker i 
m. m. Tryckt 1945. Pris 2: 50 



Vi bygger en modellJörnväg 
Nr 88 456 en handledning av 
Sven Lingö som utförligt beskri
ver allt som en mj-byggore be
höver veto : bonb ygge, kontroll
bord, out . vöxlor och signalsy
stem, lok- och vagnbygge , kraft
överföring m. m. 92 sidor och 
hundratal et illustrationer och bil
de r frön färdiga anläggningar. 
Ny revider ad uppi. Tryckt 1950. 

Pris 3: 75 
Modelljärnvägen Nr 88 518. En 

uttömmande handbok av C.-E. 
Nordstrand. 2 ,o uppi. Pris 5: 15 

Fickracern Nr 88 431, av G. 
Lönnquist , som i boken redogör 
in i den minsta deta lj för hur 
mon bäst sko 11 konst ruera och 
bygga en motordri ven fickrocer 
bil och bona, somt om körteknik 
och tr imning. 60 bilde r. 80 sidor. 

Pris 1: 75 
Habbyboken 1951 Nr BO 162, 

modellbyggarnas internatio nella 
örsbak om modellflyg , madell
bötor , modelljörnv ögo r och mo
dellro cerbilor . Artiklar, ritningar 
och arbetsbeskrivningar pö 160 
sidor, med 100-ta ls bild er. 

Pris höft . 3 : 75, inb. 5 : 50 
Modellbåten Nr 88 313, hur 

den bygg es och trimma s. ~v ing . 
Joc. M . !versen. Pris 2: -

Hur jag sköter min cykel Nr 
88 354. En handbok utgiven i 
samarb ete med Cykelfrö mjond et 
av gcn ero lsekr. Sven Wintzer och 
kopt. E. Lamm. Pris 2: -

flygboken Nr 88 403. I popu
lär form al lt om civi l- , milit ä r-, 
segel- o. modellflyg . Flygplanets 
konstruktion in i minsta detalj, 
dess instrument o. hur de funge
rar. 250 sid. 100 illustr . Tryckt 
1945. Pris endast 1: 35 

Modellplanskonstruktion Nr BO 
124, av ing . Sigurd Isaksson. En 
utfö rl ig handl edning för modell
flygar e. De tekniska beräkning
arna vid konstruktion av segel
och motormod ellplon . 125 sidor 
80 bild er. Tryckt 1947. Pris 2: 50 
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Diverse handböcker 

Tusenkonstnären Nr 88 38. En 
bok för händi ga personer, samlad 
oc h bea rbetad av Robert Nickel
sen. Med 122 i llustr . Ur inneh ., 
Mölning, bet sning , bro nsering, 
lödning, förk op pring, försilvring , 
glosorb eten. ele ktriska anlägg 
ningar, bindn ing av böck er. Sa
ker som man sjä lv kan förf ärdiga : 
Trapets, enmed ig kälke, spröng
bröde, vindfl ö jla r, drakar acn 
andra luftf o rtyg, höjdmätare, kok
löda , schäslo ng, en lös- a . skriv
pulp et, notstöll, bokh y ll a, fuktig
hetsmötare, en automati sk vatt
ningsapparot , en solväckar e, en 
elekt ri sk vöc kark lacko, en prak
ti sk pump , en regnolarmapporat , 
en solvisa re. Nyttiga vinkar och 
recept, split sning av tög, köld
blandningar , hektogr af och hek
togr ofbl öck, la ckering av cyk lar , 
impregnering av tpltduk , fä rg
ning av g lödl ampor m. m. 174 
sidor. 8 ,~ upelagan. Tryckt 1949. 

Pris haf t. 2 : 75, inb . 3: 75 

Skolagning Nr BA 171. Hand
bok i skolag ning av Gunnar Björk. 
Illus trerad . Tryckt 1943. Pris 1: 50 

Hemfärgni ng Nr 88 70, med 
växtämnen. Röd och anvisn ingar 
av Beda Larsson . 7 ,e uppi. 80 
sido r. Tryckt 1944. Pris 1: 80 

Handbok i korgflätning Nr BO 
134. Praktisk vägledning utarb e
tad pö uppd rog av Svenska Hem
slöjdsfören inga rnas Riksfö rb . av 
E. Berg lund och T. Hyllen . Be
skriver utförl igt till vögagöngssöt
tet vid flätn ing med vidjor, spön, 
rött er, halm m. m. I boken finnes 
prov pö böde praktiska och 
konstnärliga mode l ler. 142 sidor. 
167 bilder. Tryckt 1947. Inbunden . 

Pris 6: 50 
Skyltning Nr 88 352. Hundra 

ideer för skylt ning av Erik Ryd
man. lllustr. 98 sicl. Tryckt 1941. 

Pris 1: 85 
Fläckar Nr BA 176. 201 sött att 

ta ur fläckar m. m. Pris 1: 50 
900 råd och rön Nr BA 164, 

fö r hemmet sösom: blam stervörd , 
matlagning, sjukv örd, fl öckbort
togning , utrotni ng av skadedjur, 
sömnad, hemvörd, kroppsvörd, 
klödvörd r.,. m. 96 sidor . Tryckt 
1943. Pris 1, 50 

Mannens bok Nr BO 120, ä r 
en hemmets upp slag sbok i vilken 
man för lära sig göra allting 
själv. Nögot ur innehö llet: inred
ning och utrustning i bostaden, 
hur man själv slö jdar , snickrar 
och repa rerar därhemma, 100 
tr ödgå rdsfrå go r får sitt svar , 
sjukvö rd , juridik till husbehov, 
hur man ordnar till fest, smol 
filmning, samlin gar och hobbies 
m. m. Med 425 bil der i svart och 
fä rg . 558 sidor . Bakens stor lek 
20X25 cm. Inbunden i halvfranskt 
ba nd. En sti l ig pre sentbok . 30: -

Min hobby Nr 88 487. Ett 25-
tal alika hobbi es beskrivas, sö
som: samling av frimärken , mynt, 
autografer, djur och väx ter m. m., 
teckning, målning, amatö rkero· 
mik, fotografering, akvarier, ra 
d io, cykelbi la r, bygge av flyg
plan, båtar och järnvägar i mo
dell m. m. 256 rikt illustrerade 
dubbelspal t iga sidor . Tryc kt 1948. 
Inbunden. Pris 6, 50 

Nytta och nöje på fritid Nr BO 
130, en hobb yhand bok av Knut 
Stenri ng som löser fritidens pro
blem. Behandlar, Teckning . Mål 
ning i olj a, tempera, akvarell a . 
paste ll. Etsning. Träsnitt . Model
lering . Model lbygge . Färgfoto
grofering. Smolfilmning . Solur. 
Släktforskning , samlingar m. m. 
220 sidor. Tryckt 1944. Pris 3, 50 

Slöjdskisser Nr 88 446, för 
lan tb rukare. Ett 20-tal ytterst 
enkla men praktiska slöjd orbeten 
främst för lantgård en. Många bro 
tias. 42 bildsidor . Tryckt 1945. 

' Pris 1: 50 

Med motor på sjön Nr 88 454 
av R. E. Ostlund, handledning för 
matorbåtsägare. Innehåll : Båtty · 
per, båtb ygge , målning, under
höll och vård, motorn, brand· 
skydd, sjökortet, '1ovigotionen, 
pej ling ar, båtkunskap, signa ler, 
bötmanövrering . 146 sid . 60 fig . 
och planscher . Tryckt 1950. 

Pris höft . 5 : 35, inb . 7, 60 

Slagrutor Nr 88 284, och rut 
gängeri förr och nu, av (\. G. 
Högba rn. lllu str. 102 sid or . 

Pris 1: -

Perpetuum mobile, Nr 88 425, 
en mycket intressant, läror ik och 
roande bok . Den hand lar sösom 
dess tite l anger, om perpetuum 
mobi le! - evigh etsmaskinen, nå
got som al lo tider varit föremöl 
för människor s grubbel. Här be· 
skriv es ett flertal maskiner var
jä mte förklaring lämnas varför 
ingen av dem motsvarar sin upp
hovsmans förvänt an . Boken är 
skri ve n av Max Gr eno nder, om
fatta r et t hundratal sidor och är 
illustrerad med talrik a bilder . 

Pris höft. 3, 75, i nb. 5: 50 

C L A S O H L S O N & C : o A. · 8., I N S J O N 

Fiolbyggnodskonst Nr 88 272. 
Praktisk och teoretisk vägledning 
av J. A. Carlö . Ur innehå ll et: 
Virkesvol. Mall. Utfö r !. om varje 
de ls tillverkning . Hoplimningen . 
Betsning och lackering. Lackets 
betydelse. En god fiols egenska
per. Figurer i texten samt som 
bilaga en ritning i full skola till 
en fiol. 4,e upp i. Tryckt 1952. 

Pris 7 : 50 

Amatörbokbinderi Nr 88 201, 
av Kerstin Key. 4 ,e till ökade 
uppi. 59 fig . 128 sid. 

Pris 5: 75 

Konsthantverk Nr 88 429, av 
Ake H. Huldt är en mycke t in
nehå ll srik bok varur mon kan 
!öra sig förf ari ngssätten vid; in
tarsiakonst , trä skulptur , grafisk 
konst, tygtryck , batik, glasmål
ning, keramik, metallkonst, sil
vers mide, konstsmide, gip sgjut
ning, konstgjutn ing . 190 sid. 123 
bilder. Tryckt 1951. 

Pris höft . 12: 50, inb . 19: 50 

Porslinsmålning Nr BO 24. Av 
Kerstin Ort engren. Baken ger en 
utförlig handledning i par slin s
mölning och or ientering om ke
ramisk dekor . Ur innehåll et , Ke
ramik, verktyg, oljor m. m., förg
blandningar, uppritning, guld
läggning, torkning , bränning, 
mönster med beskrivningar. Med 
bilder och förgbilaga . 180 sido r . 
Tryck t 1951. 

Pris 19: 50 

Porslinsmålning Nr BO 177. En 
handledning av C. Runeborg som 
beha ndlar allt man behöver veta 
fö r denna konstutövn ing . Rikt 
il lustrerad förutom 14 färgplan
scher. Tryckt 1950. Pris 7: -

Recepthandboken Nr BO 140 
med 2.527 kemiska recept av 
Pierre Gouguin, beskriver snart 
sagt alla kemiska produkter som 
kan framställas utan kompli ce
rade appa rate r . I nneh. : N öri ngs
medel, d ryckesvaror, kosmetiska 
n_iedel, blö~k . och tusch, fotogra
fiskt, rengonng smedel, plastelin 
och modell va x. Köld blandn ingar, 
braständare, impr egnering s- och 
eldslöckningsmedel, färg er och 
lack, kitt , klist er och lim, löde r
och tröbeh andli ng, metallb ehand
l ing oc h metallbeläg gning , spe
ge lbelöggning , smörj medel, be- • 
kömpnlng av skaded jur samt en 
kemisk tekn isk handle dn ing . 315 
stora sid or i format 19X 26 cm. 

Pris höft. 16: - , inb . 20: 75 

I kemistens verkstad Nr BO 62, 
av lwon Bolin . Ur inneh.: Konst
gjo rd kautschu k, bakeli t och an
d ra konstmossor. Leva nde och 
död mate ri a. Med 82 bild er . 190 
sido r. Tryckt 1942. Pris 6: 50 

Recepthandbaken Nr 88 292. 
Kemisk-te knisk receptha ndbok för 
hem och ind ustri. En samling till
förlit liga recep t för tillverkning 
av de i marknaden van lig ast 
fö reko mmande kemisk-tekniska o. 
kosmetiska preparaten jämt e nög
ra anv isningar och röd för den 
kemisk-tekniska fabrikanten, av 
ing. D. Svanbe rg . 284 sid. Tryckt 
1948. 4 ,e upplagan . Inbunden i 
klotbond. Pr is 10: -

Fotografering 

. Amatörfotografen Nr 88 197, 
en oöverträffad fotografihandbok 
av K. 0. Sjöström. Ur innehållet, 
Hur uppstör den fotografiska 
bilden, kamerans olika de la r, va l 
av ka mera , nega tivmat erial ets 
egenskaper, fram ka llning, kopie
ring, fö rstoring, recept , skärpe
djupstabe ll er m. m. 211 fig . 285 
sido r. 9,e omorb . uppi. Tryckt 
1951. Pris höft . 5: 50, inb . 7: 50 

Hemmafotografe ring Nr BO 178 
av Rolf Mortens en. Enkel t och 
lätt fattligt får mon här veto a ll t 
som ör värt att veto om inom
husfotografer ing - por tr ät t, barn 
och still eben. 148 sid . illu strerad . 
Andra uppi. 1950. Inbun den . 

Pris 8 , 50 

På kamerajakt Nr BA 116. En 
praktisk handl edning för varje 
amatörfotograf, som vill få stö r
sta möjliga glädj e och nytta av 
sin hobby . 4,e til lökad e uppi. 
Rikt ill ustrera d. Pris 0: 80 

Cement och beto ng Nr BO 113, 
ov civilin g . Tage Bilde . Ur inne
hållet, Sammansättning . Arme 
ring. Höllfo sthetsp rov. Betongens 
ti l I rednin g, centrif ugeri ng . Härd
ning. Formbyggnod . Undervat
tens- och vinterg jutning . Gjut-, 
pump-, sprut- och klink erbetong. 
Eterni t, siporex, santo riri , tretong , 
strän gb eto ng m. m. 50 fig . 52 hel
sidesp lanscher. 264 sid . Tryck t 
1940. Inbunden i klo tbond . 

Pris 11: 55 

Praktiska fritids nöj en och hob
bies Nr BO 92, av Kerstin Key. 
Något ur inneh.: Hur jag själv 
byggde min stuga, dr ivni ng av 
metal l o . ciselerin g, etsning , hur 
man gör blyinfatta de fön ster och 
lyktor, intarsia, li nol eumtryck , 
bärnstenso rbeten, hur man stop
par och klär om sina möbler, 
gj_utni_ng i gi ps, nätknytning, ljus
stopn 1ng, hur mon halv sulo r sina 
skor själv, hur man gör mar
scha ll er, voxfocklor, julgro nsblo ss 
m. m. 268 sid . Tryckt 1944. Med 
152 illustrationer och ritn ingar. 

Pris höft . 12: 50, inb. 16, 50 

Hjälp dig själv N r 88 63. Prak
tiska råd och recep t för utgiftsbe
sparande hantverk i hemmet av 
K. Key . Ur innehöl let, M61ning, 
betsn ing, tape tsering. Att skära 
glos och sätta i ruto r, lödni ng, 
cementbruk till betonggjutning , 
eld fast lera, murb ruk m. m. 5,e 
upp i. Med illustr . 124 sid. Tryckt 
1949. Pris 2, 75 

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

Målning 
och ytbehandling 

Handb _ok i målning Nr 88 392, 
av A. Sode rberg . Ur innehål let , 
Allmänna röd vid mölning. Möl
n1ngsorbetet utom- och inomh us 
i en nyupp förd t rävi lla . Tapet
uppsättningen . Möl ningsrepora
t,one r. Deko ro tions mölning . Text
n!ng o. målning av skyltar. Möl
ning pö tyg . Möb elm61ning . Bil
locke ring . Plastisk färg m. m. 144 
sid. 50 b il d. 7,e uppi. Tryckt 1951. 

Pris 2, -

Ha.ndbok i målning Nr 88 62, 
av P. J. Larsson. 10,e uppi. 136 
sid. ri kt illustr. Praktisk och lätt
fa tt l ig hjä lpreda för den som 
själv önskar utfö ra sin målning 
eller rep . efter nya metoder. Full
ständi ga anvisningar i må lning 
m_ed _ oljefärg, lim färg, sla mfärg, 
rodforg. Tapetseri ng. Tokspän
ning. Mormorerin g . Adri ng. Plas
ti ~k färg _. KrokE:lering. Skyltmöl
ning . Btllack enng . Bötmå lning . 
Sportstugemålning . Möb elmål
n1ng. Boning. Betsning . Polering . 
Fernissning. Losering . Lackering . 
Recep t på färgsammansättningar. 
K9stnadsberäkn ing . Spacke lförg . 
Farg6tg öng. Om penslar . Färg
harmon i. Ar betsbeskrivning m. m. 

Pris 3: -

Möbelmålning Nr 88 67. En 
kortfattad handbok för amatör er 
Ur innehåll et : om verktyg och 
moteriolier, tillbl and ning av fär
ger, betsning, ek-, valnöt-, björk
och mahognyåd ring , lac keri ng 
m. m. Ill ustr erad med bilder i 
texten somt 5 st. planscher i fler 
färg stryck. 8:e uppi. Tryckt 1949. 

Pris 1, 85 

Träådringsverk Nr BE 32. Om
fattande 15 färgplanscher i storl. 
35x 45 cm med fö rkla ra nde text 
av Eri k Kock. 

Pris för hela verket i po rtf ö lj 
endast 3: 50 

Ytbehandling Nr 88 61. Hand 
bok i, modern ytbe.hondl ing för 
amatorer och nyborjare av G. 
Frib erg. Läroboken för allo ama
tö rer som önska läro sig de mo
derna metoderna fö r ytbehand
ling med cellulosopreparoter . I 
den na bok avhandlas p6 ett lätt
fattligt och instruktivt sätt hur 
n_i_on steg för steg går tillväga 
fo r att få from ytor med en djup 
spegelblank glans. Boken är för
sedd med ett tjugotal illustr. och 
schematiska bild er. 5,e utökade 
uppi. Tryckt 1951. Pris l: 85 
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Husbygge 
och snickeri 

Snickeriboken Nr BE 47, hop
snickrod ov fackmän för hobby 
fo lk. Populär lärobok, praktisk 
uppslagsbok, ro lig lösning för 
a lla fri t idssnic kar e: slöjdande 
pojkar , möbelamatörer, villaäga 
re, sportstugeb yggore och alla 
andra entusiast er och vänner av 
slig, hyve l och hammare . 140 sto
ra sid . 30X 21 cm, mer ön 300 in
strukti va bild er. 25 hel sidor rit
ningar till tre vliga slöjdarbeten, 
moderna möbl er, praktiska bygg
nodskonstruktion er m. m. 10 fock
mön p6 snickeri och slöjd ho 
skrivit Snickeriboken under över
inseende av slö jdinspektör Gun
nar Nilsson . Tryckt 1944. Inbun 
den . Pris 5: -

Handbok i snickeri Nr 88 44 
för amatör er av John Svensson. 
5,e tillökade uppi. Behandlar 
material, arbetsm etoder, polering 
och lack ering somt ger uppslag 
till div erse möbler, grindar m. m. 
Trvckt 1943. 152 sidor . 135 illustr . 

Pris 2: 50 

Snickeri Nr 88 53. Lärobok i 
arbetskun skap i anslutning till 
snickeri för fortsöttningsskolor o . 
andra ungdomsskolor somt för 
självstudium av Erik Nisses-Gag
nar . lnneh6II: Medel att öka 
virkets varaktighet , virkets tork
ning och impregnering . Skogs
avver kni ng och flottning. Bygg
nadssni ckeri , Grund, väggar och 
stommen , klädsel, dörrar a. fön
ster, takstolar, golv, troppar, 
hophuggningor . Möbelsnickeri: 
till skörning o . fogning , grodning, 
zinkning, toppning, slitsning, ge
ring, fanering, putsning, möbel
ritningar . Ytbehandling: Ferniss
ning , betsning , boning, polering, 
m6Ining . 112 sid . 8 ,e uppi. Tryckt 
1950. 62 fi gu rer. Pris 2: 25 

Träsvarvning Nr BE 65. En ut
märkt handledning av B. Arvids 
son och E. Johan sson . lnneh6 1I: 
Beskri vning av svarv en och er 
ford erliga tillb ehör . Olika st6I 
oc h patron er . Ovn ingor i svarv
ning . Hur mon svarvar fot, djupa 
sk6 Iar , klot, ovala former och 
spi ralvridningar. 26 helside splan 
scher med ett 50-tol saker att 
svarva ; askar, äggkoppar, sk6-
lar, bords- och golvlompor m. m. 
somt en avde lning om ytbehand
ling . Pris 4 : 80 
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Lilla svarvar eboken Nr BA 7. 
Anvis ningar fö r meni ge mon att 
själv fö rfär diga den enkla svarv
sto len jä mte behövlig a pat roner 
och ve rktyg, av J. M. Ba ng . 9,e 
uppi. Pris 0 : 95 

Möbler Nr BE 46. Katalog öve r 
ritnin gar för hant ver k och slö jd. 
Utg ive n av Sv. Slöjdf öreningen. 
Med illustr. och r itning a r p6 mo
de rna möbl er. Tryc kt 1941. 3: 35 

Handbok i bygge Nr 88 48, 
av T. Korlstr öm. Praktisk han d
ledning för spor tstuge - och villa 
byggare, ent rep renör er ·m. fl. Ur 
inneh .: Val av tomtplats . formu 
lär till kontr akt . Köpebrev . Lag
fart . Grundor beten. Spröngnings
orbete . Borr st6 1shördning . Drä 
nering och av lopp . Betonggjut 
ning. Tröorb ete. Takkonstruktio 
ner. Taktäckn ing. Vink eltrappor 
med ritning. Kökets inredning . 
Värm e och sanitet . Murnings ar
beten . Arb etsbeskrivning. För
vondlingstob eller , kvm till kubik 
fot, meter till fot . Entreprenad 
kontrakt . Kostnadsförslag m. m. 
Om stotsl6n : Bornrik e l6n. Egno
hemsl6n . Tertiör16n, sm6brukor e-
16n. Boken ör illustrerad med ett 
40-tol teckningar jämte 12 minia 
tyrrit ningar till moderna villor o. 
sport stugor . 11 ,e utökad e uppi. 
152 sidor . Tryckt 1951. Pris 4: -

Hudda bygghandbok Nr 8B 
511, för egn ohemsbyggar e. Be
handlar : tomtk öp, olika husty 
per , statliga I6n, kostnadsbe
räkning m. m. 14 olika planrit 
ningar till bostadshus varav 7 
Bostodsstyrel sens typer somt 12 
ritningar till moderna sportstu
gor. Pris 3: -

Husbygqnad Nr 8D 169, ett 
inneh611srikt och modernt upp 
slagsv erk fö r allo slogs yrk es
män inom byggnod sfocket . Be
handlar : byg gnadst eknik, mote 
rioler, pla nering, kalkylering , 
admini stratio n m. m. Verket ör 
bund et i tv6 kraftiga klotband 
om sa mmanl ag t 1.700 sidor oc h 
l.600 illustra ti oner . Tryckt 1946. 

Pris 85 : -

-~ 
Bygg sportstugan själv Nr 8B 

49, praktisk ha ndl edning i stu
gans planeri ng , byggnad och in
redning. Me d 27 illustr. 135 sid. 
Tryckt 1936. Pris 2: 7~ 

Språk 

Lär Er engelska själv Nr 88 400, 
av Har ry Mai onder. Denna nya 
bok, som n6tt en reko rdartad 
spri dni ng, lä r Er engelska lött 
och leka nde. Mer ön 2.200 före
m61 öra avbil da de och hä nvisa 
geno m siffror til l texten. Uttals 
beteckni ngen ä r prak ti sk o. lö tt
fot t lig, förkla r ingarna utf ör lig a . 
Boken avsluta s med ett engelskt
svenskt och ett svenskt-engelskt 
ordregist er, va rtd era om över 
4.000 ord . 4 ,e uppi. 43:e tusen
del. 312 sid. Try ckt 1949. Pris 5: 75 

Svenskt-engelskt lexikon Nr 8B 
2 med engelskt utta ls- och beto 
ningslöro av Mouri tz Asplund. 
Ett mode rnt upplagt och över
sk6d lig t ex iko n i bekvä mt fick
for m ! , 110X 155 mm., bundet i 
sta rkt kLi tb nd . 512 sid or . Tryc kt 
1951. 

Pris 7: 50 

Engelska språket Nr 88 158. 
17 ,e uppi. 356 sidor . Pris 5: -

Fällor i engelska Nr 8B 3. 
Prakti sk ha nd ledning för skol 
ung dom och andra som studerar 
engelska till hjälp att undvi ka de 
vanligaste fallgr opa rna i detta 
spr6 k. 46 sid or, Tryckt 1951. 

Pris 2: 50 

Tala engelska naturligt Nr 8B 
465, av Sverker Brostr öm. En lit e n 
fic kbok, som alla stud eran de och 
äve n de som tror sig kunna 
engel ska böra ta del av . Den 
behandlar tol spr6k ets kara kteris
ti ska ord- och uttryck svol som 
skiljer sip fr6n motsv. svenska. 
52 sidor . 3 ,e uppi. Pris l: 50 

Snabbkurs i franska Nr BB 149, 
för det rent pra kt iska liv ets be
hov , av Gust av H. Kökeritz . 48 
sidor. Tryckt 1932. Pris l: 50 

Mösterskapssystemet. En metod 
att p6 kort tid lä ro sig tal a, 
skriva och lösa utländska spr6k. 
Uta rbetad av dr Alfred Svensson. 
lnb . 

Ryska språket Nr 88 161. 3 ,e 
uppi. Tryc kt 1920. 325 sidor . 

Pris 4: -

Ordlista Nr 88 150. Svensk
Engelsk och Engelsk-Svensk ord 
lista , av Charles P. Curl ew . 72 
sidor . Tryckt 1937. Pris 1: -

Svensk-Esperantisk parlör Nr 
BA 181, översättning av de p6 
re sor och i det dagliga livet 
vanlig aste förekommand e orden 
och uttr yc ken. Pris 0: 75 

CLAS OHLSON & C:o A .- !l ., INS - fON 

---

Espe ranto Nr BB 152. Praktisk 
lärobok i esperanto, fö r kurser 
och självstudium. 3 ,e upplagan. 
Tryckt 1934. 160 sidor . Pris 2: -

Lär Er svenska själv Nr BB 401. 
Svensk gramma tik och still ör a av 
Harry Moionde r . Ett fle rtal av
snit t ur kä nda svenska författares 
ve rk tjä na att 6sk6dli ggö ro un
de rvi sning en. .Ä.ven lyrik en och 
dess regl er hor f6t t sin p lats i 
denna inneh6 1Isr ika 256-sidig a 
lä robok . Ill ustrerad. 2 ,o uppi. 
Tryc kt 1947. 

Pris höft . 4 : 50, inb . 5: 50 

Brevställare och 
uppslagsböcker 

Uppslagsboken för skrivbordet 
Nr BB 437. Med ledning av den
na bok kon envar avfatta sina 
brev snabbt , korr ekt och rakt p6 
sak. Brev som ge ett sympati skt 
och vederh äftigt intryck, o . som 
öro psykologi skt rött formulera 
de och därför göra avsedd ver
ka n. lnn eh6 11, Regler för svenska 
spr6ket . Regl er för privatbr ev. 
Regler för a ffär sbre v. Ansök 
ningar . Jurid iska fo rmulär . 260 
ex. p6 pr ivatbr ev , a ffärsbr ev och 
juridiska handling ar . ~x. p6 fel
a kt iga brev. 7.000 svår stavade 
ord . Ta bell er. 70 kap. 304 sid . 
Tryck t 1951. Pris 6: 50 

Moderna brev Nr BB 433. Reg
ler för modern hondelskorrespon
de ns med form ulär till olika slag s 
affärsbre v, pr ivatbr ev, platsan
sökningar , bety g , reve rser, full
ma kter m. m. Boken ä r kompl et
te rad med svensk ord lista och 
upptagande ca 9.000 mer e ller 
mindr e sv6rstov ode ord samt i 
svenskan ing6end e utländska ord 
med förklaringor . 149 sid . Tryck t 
1951. Pris 3: -

Stora brevställaren Nr BB 174. 
I nneh6 I I , Regler för br evskriv
ning . Ex. p6 80 privatbr ev , 50 
kör leksbrev , 70 affär sbr ev och 40 
juri d iske handlingar . Förteckning 
på 2.000 sv6 rstovo de or d m. m. 
160 sid. Tryckt 1951. Pris 3: 75 

Lille Jätten Nr BB 391. Den 
li ll a uppslog sbo ken m. det jätt e
lika inneh611et. Over 2.000 bil
de r o. förgplonscher, över 3.000 
reg isteror d , 1.560 sidor. I nbun
den. Pris 18: -

Uppslagsbok N r BD 132, kollad 
,Un gdomens egen uppslogsbo k> 
ä r specie llt avsedd att vo ra sko l
ungdom till värdefull hjälp vid 
studierno och hemarb etet. Den 
inne h6 11er ca 900 tv6spaltigo si
dor i sto rt fo rmat med 1.000-
ta let bilde r och ca 20.000 regis
tero rd. Bokens fo rmat är 18X 
L4X 5 cm. Tryckt 1940 och inbu11-
de n i ho lvfron skt skinnbo nd . 

Pris 26: -

Svensk ordlista Nr BD 42. Hu
ru ska ll ja g stava rö tt? O mkring 
22.000 or d med fö rklaringo r och 
utto lsbeteckn ing or av A . Stefan 
Gustafsson . Tryck t 1951. Pris 0: 85 

Ordbok Nr BB 339, med 15.000 
fr ämma nde ord. Deras stavnin g, 
utta l, bö jn ing, härkomst oc h be
tyde lse, sammanstä llda av Harry 
Mo io nde r. 2 ,o uppi. Tryckt 1945. 
Inb unde n. Pris 4: 50 

Naturkunskap 
Svenska fåglar Nr BB 428, ov 

Fo lke Rösiö, inn eh6 11er 100 f6g e l
beskrivningor, ill ustrerad e med 
fotografi er och 100 färgbild er , 
somt kor tfa ttad saklig beskri v
ni ng av 245 i Sverig e 6r svisso 
o rter. 504 sido r . 4 ,e kroftigt ut
ökade upplog on . 80,e tusendel. 
Tryc kt 1951. 

Pris höft . 8 : 50, inb . 10: 75 

Fågelskydd Nr BB 440, illustr e
rad ha nd ledning av J. A . Hedin . 
En värdefull uppslogsbok för f6 -
gelvä nner. Ur inneh611et , Varf ör 
f6ge lskydd behö vs. Ritni ngar t i ll 
o l ika holkt yper . Holkarnas sköt
sel. Vint erv6rd av f6glor . Foder
pl otser. Ringmär kning m. m. 96 
sidor. Tryckt 1945. Pris l : 50 

Lilla floran Nr BB 117 av F. 
Sundstedt . En enkel handl edn ing 
i växt bestöm ning . Behand lar ca 
800 svenska växte r . 64 sidor . 

Pris l : 75 

Våra medicinalväxter Nr 8D 32, 
av G ustav Lind och Nil s de Ver
di er . 48 helsidesp la nscher i fl er
färg stryck. 3 :e uppi. Ma n kon 
skaffa sig ex tra inkomst genom 
insamling ov medicinal växter . 
Tryckt 1940. Pris 2: 50 

Lilla djurboken Nr BB 11. Be
skr iver v6ra va nl igast e svenska 
dju r . 62 sido r. Med en fä rgbild 
och text p6 varj e sido . 

Pris l: 50 

Lilla Fjärilboken Nr BB 12. 
Med färgbild er och utförlig be
skr ivn ing p6 ett fl erta l art er jäm
te a nvisning p6 f6 ngst och pre
par er ing. 60 sid or . 

Pris 2, 75 

ILLUSTRERAD FLORA 

Svenska växter Nr BB 494 av 
Björn Ursing. 1 l lustr erad fl ora 
som beskriv er 1.370 ort er fa nero
gam er, vora v 820 vä xter öro tyd 
ligt avbil dad e i naturlig a fär ger. 
Enbart genom de utmä rkta bil 
de rna ges möjli ghet at t lär a 
känn a v6ra växte r . En verklig 
önskebok för allo bo tan iskt in
tresserad e. 400 sid . Tryckt 1950. 
Klotb o nd. Pris 24: -

Matematik 
Mate matiska uppgifter i real 

examen Nr BB 489. Utfö rl iga lös
ningar och svo r p6 reolu ppgif 
terno 1944- 1949. Sommonlo gt 100 
problem. En bok som ä r t ill stort 
vä rde för allo reala b itu r ie nter. 

Pris 3 : -
Matematiska formler Nr 8B 512 

för reolsko lon. Pris 1: 50 

Matematik Nr BB 167. Hur ska ll 
·109 b l i styv i matematik . Hond 
edn ing för sko lung dom, stud ie

cirk la r och enskil da av Gästo 
Sett erb erg . l nneh611: Ekvation 
med en obekon t, med tv6 e ll er 
fl era obekonto . Bokstovsrökni ng . 
Kvodro trätter . Ekvation er av a na
ro och hög re g rod. Logori tmer. 
Propo rtio na lite t. Aritm eti ska se
ri er. Samma nsatt rä nta. Amort e
ri ng . 4,e upp i. Tryckt 1946. 

Pris 3 : 25 
Matematik för alla Nr !lB 170. 

Fr6 n dec imo lbr6k ti ll samman· 
satt ränt a och ekvatio nslöro för 
sjä lvstudiu m av Eina r Osterholm . 
Fort och rött lär Ni Er räkna 
med den na vä gl ed ning . 3 ,e uppi. 
Tryck t 1944. Pris 3: 50 

Diofantiska ekvationer Nr BD 
107. En fro mstä llning om hur man 
löser popul ärmat ematiska pro 
ble m och kuggfr6gor . Till nytta 
oc h nöje för var je matemati kin
tresserad, som förut ä r insatt i 
ekvo tio nslärons grund er . Tryckt 
1945. Pris l: 50 

Räknestickan och dess använd
ning Nr BA 32, av civilingenjör 
Tore Porsonder . 9 ,e uppi. lllu str . 

Pris 2:-

Röknestickans användning Nr 
BA 31, av ci vi ling . Gustav Gold 
kuhl. 9 ,e uppi. Pris 1: 25 

Räknestickan vid el. beräkning 
Nr BB 513 av H. A . Lindgren . 
En hand ledning v id ovan cerad e 
beräk ning a r. Pris 3: 25 

Genvägar till snobbrökning Nr 
BB 443, av J. Almqvist. Hur mon 
ge nom knepiga metod er gör 
soobbo uträk ningar . En oumbär 
li g hjä lpr eda v id det proktisko 
rök neor betet. 72 sidor . Pris 3 : 50 

Alla matematiska formler Nr 
BB 355, en populär matemati k
ha ndb ok . 4,e uppi. Pris 4: 70 

Minneskonstnär Nr BD 154, ,Hur 
mon blir minneskon stnör och sif
ferak robat> Av Gu stav Lundgren . 
En mycke t intre ssant bok om ma
tema ti ska konststycken. N6got ur 
inneh6 1let , det ludolfsk o tal et, 
siff era lfa bete t, de rewen tlows ko 
stereo type rno, de hundra ordens 
g6t o, de t fenomenala siff ermin 
net, mnemotekniska kortkonst er , 
synminnet, unde rbarn, den evig o 
kal ende rn, rot d ragning i huvud et, 
snobba ddi t ion, födelsed ogsskömt , 
siff er lek, mog isko kvadrat er m. m. 
Tryckt 1948. 96 sido r . Med tab el
ler oc h f igur er. Pris 3 : 85 

Lilla lathund Nr BB 282. Ut
g iven av Olof Larsson. ln neh61-
ler tabe ll er för stycketol srökning , 
ränteberäkning, kapital värd et av 
en li vränt a, red og örel se för be
stämmelserna om ar vsskatt och 
sko tt för gc'ivo, om m6tt och vik• 
m. m. Tryck t 1945. Pris 2 : 50 
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Juridik, deklaration, handel och bokföring. 
En praktisk handbok Nr BB 460 

av C. Fars. I denna allmänt om
tyckta hjälpreda om 336 sidor 
finner Ni vad Ni behöver veta 
om t . ex. arv, boutredning, för
myndarskap, öktenskapsrött, IOn, 
skuldebrev, inteckning, statsbi
drag , arrende, jakt- och fiske
rött, dikning, stängselskydighe
ter, försäkringar, stämning, kon
kurs, skadestOnd, vägbestämmel 
ser, barnbidrag, moderskapspen
ning, semester, statsbidrag till 
ensk. väg, folkpension, arvsskatt, 
kvarlOtenskapsskatt m. m. jämte 
över 150 formulär och anvis
ningar för olika skrivelser . Boken 
bör ej saknas i något hem. Tryckt 
1952. Pris 6: 25 

Formulärboken 'Nr BB 187, av 
G. S. Groth. Baken är en oum
bärlig hjälp vid upprättande av 
arvsskiften, testamenten , kontrakt, 
skuldbrev, borgensförbind elser, 
privata rättshandlingar, inlagot 
i rättegångs-, konkurs- och ut
sökningsmål samt ansökningar o. 
anmälningar av olika slag. 4 :e 
uppi. 230 sidor . Tryckt 1951. 

Pris 6: 50 

De nya folkpensionerna Nr BB 
463 av byrådirektör I. Holmquist. 

Pris 3: 50 

Handbok Nr 88 377, I deklara
tion och skatteberäkning av C. 
Fors. Ur innehållet, deklarations
skyldighet m. m., inkomst av 
jordbruksfostighet, annan fastig
het, rörelse, anställn. a. pension, 
realisationsvinst, inkomst av ka
pital, allm . avdrag, förmögen
hetsdekl., intäkter och avdrag 
vid skogs- o . virkeslärsäljningar, 
fostighetsdekl. , besvär över taxe
ring, straff lär oriktig deklara
tion, eftertaxering, om källskatt, 
kvarlåtenskapsskatt o. s. v. For
mulär, exempel och tabeller . Vi
dare redogörelse lär hur skatten 
uträknas o. kontrolleras. 176 sid . 
Ny upplaga varje 6r. Pris 4: 50 

Självdeklaration Nr BB 190. 
Handbok i självdeklaration och 
s~attelr6gar, av advokat Gottlrid 
Ström. Ur inneh611et: Handlande 
med mindre rörelse . Verkstads
arbetare I egen stuga . Byggnads
arbetare i hyrd lägenhet . Privat
anställd tjänsteman med bostads
rättslägenhet . lantbrukare p6 me
delstor lantgård under egen drift . 
Servitris med fast lön , dricks 
pengar a . kostlörm6ner . Fabriks 
idkare med bokförings- och av
skrivningsskyldighet. 16,e uppi. 
93:e tusend . 111 sid . Tryckt 1944. 

Pris 2:-

0m avdrag vid självdeklaration 
Nr 88 405. Denna handledning 
har utgivits lär att i lättfatt lig 
och översk6dlig form söka klar
göra vad man har rött att yrka 
avdrag för. Tryckt 1946. 

Pris 1: 50 

lagfart och inteckningar Nr BB 
332, av Seibrant Videgr en. Kort 
vägledande juridisk framställning 
ong6ende tomter och andra fas
tigheter . 96 sidor. Tryckt 1939. 

Pris 3: 75 
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Bokföring Nr 88 146. Handbok 
för bokförar e och köpmän av 
Nils Karlgren, auktoriserad re
visor. 4 ,e reviderade uppi. 1951. 
Ur inneh611et, Räkenskapsböcker , 
; nventarieboken, dagboken, ma
skinbokföring, hjölpböcker, bok
slutsteknik, årsbokslut, budget
bokföring, fili a lbokföring, enkel 
bokföring. Pris 5: 75 

Bokföring Nr BE 19- Lärobok \ 
bokföring med kolumnsystem för 
snickeriidkare . För tekniska yr
kesskolor samt för självstudium . 
Av lektor K. L. !-lagström. 2 st 
boklörlngsböcker medfölja. 

Pris tillsammans 1: 65 

Handlednin!I i bokföring Nr 
88 461. Fullstandiga instruktioner 
om bokföring och bokslut . Han
delsanmölan, handelsjuridik m. m. 
78 sid. Tryckt 1952. Pris 3: 25 

Bokföring och affärsbrev Nr 
88 502 av H. 0. Odbert . En 
handbok för självstudium i bok
föring och modern handelskarre
spondens. 222 sid. Tryckt 1949. 

Pris höft . 8: 25, inb. 9: 50 

Juridisk rådgivare Nr 88 186, 
av Sven Lundvall. Något ur in
nehållet: ,ll;ktenskopsrätt, äkten 
s~apslörord, boskillnad, hemskill
nad, orvsrätt , boutredning, för
myndarskap, testamenten, adop
tion, köp av fast egendom, ar
ronde, handelsbolag, enkelt bo 
lag, aktiebolag, pension, dekla
ration, nya matarfordansförard
ningen, villkorlig dam, nya hy
reslagstiftningen m. m. 2,o ut
ökade uppi. 189 sid . Tryckt 1943. 

Pris 1: 75 

Formulärbok Nr 88 193. Med
borgarens formulärbok med 165 
formulär lär kommunala kungö
relser, protokoll, längd er, räken 
skaper, fottigvårdsstyrelsens pro
tokol I och skrivelser samt själv
deklarationer . Exemp. på riktiga 
och oriktiga stämmor. Skriftliga 
handlingar om äktenskap, döds
bo, förmynder skap och fastighet . 
Kontrakt, växel-, firma-, låne-, 
konkurs- och besvörshandlingar 
m. m. av Gustav A. Alden. 191 
sidor . Tryckt 1945. Pris 4: 50 

Tidens formulärbok Nr BD 103, 
av J. I. Dahlströ m. Något ur in
nehållet , Reverser och borgens
förbindelser, a rrende, testamen
te, boupptec kning, äktenskap, 
fullmakter , lagsök ning, förmyn
darskap, pate nt och varumärke, 
statliga lån och understöd, släkt
namn m. m. 248 sid. Tryckt 1951. 

Pris 4 : 50 

Kassabok Nr BE 18. En mycket 
enkel och pra ktisk kassabok där 
var och en i hushOllet hor sin 
egen kolumn att införa sina ut
gifter, så att man ser vad varje 
person förbrukat under året, 
samt en kolumn lär matvaror, en 
lär diverse varor och ett sam
mandrag lär hela året. Bokens 
storlek 23X24 cm. 

Pris endast 0: 50 

Sveriges Postadresser Nr BB 
481, upptar alla svenske pastan
stalter i alfabetisk ordning samt 
uppgift om i vilke t län resp. sta
tion ligg er. Tr. på tjock adress
lappskartang. Spiralhäftad a. för
sedd med genamgOende register. 
En snabb och oumbärlig upp
slagsbok för allo sam på något 
sätt ha m. postadresser att göra. 

Pris 1: 85 

Framgång Nr BB 334, pO af
lärsmonnabanan, av Walter Ha
ving. Oversatt från engelskan . 
150 sidor. Tryckt 1942. Pris 2: 50 

Maskinskrivning Nr BD 61. Lä
robok i maskinskrivning av Ellen 
Moren, lärarinna vid Uppsala 
stods skalor lär yrkesundervis
ning . 64 sid. Tryckt 1941. I llustr. 

Pris 2:-

SKOGS- OCH VIRKESTABELLER 

Skogsbrukstabell F o c i t nr 88 
56 av G . A . Pettersson är den 
bästa hjälpredan vid allo skogs
och virkesaflärer. 20:e upplagan. 
136 sidor med praktiska, lättfatt
liga tabeller för skog pO rot (kbm 
och kbftl alla cm och tum i 4 
godhetsgrader . Runt virke i hela, 
halva och kvartums diam . Sågat 
virke och sporrar, alla förekom
mande. För allo längder mellan 
1-100 fot avläses ögonblickligen 
kubikmassan, därefter till 8.000 
fot . Baken innehOller även kan
traktsformulär, reduceringstobell 
kvadratm till kblt, fot till meter, 
kblt till standards, praktiska an
visningar, därav en del nyheter 
om sågning, virkesvård m. m. 
Tryckt 1951. Pris 4: -

Rundvirkeskuberaren Nr 8A 10, 
innehållande tabeller för kube
ring av runt virke m. m. 

· Pris 2:-

Rundvirkeskuberaren Nr 88 360 
>Meter>. Tabellbok efter meter
mått. Tabell er för runt virke . 
Sågat virke. Förvandling av me
ter till kblt . Pris 3: -

Skogsvärderingstabell Nr 8A 9. 
Massa- o . utbyte stabel l för snabb 
värdering av skog på rot . Tryckt 
1931. Pris 0: 65 

Praktiska hjälptabeller Nr 8D 
23, för beräkning av priser efter 
vikt och styck, ränte-, kubice
rings-, somt lörvondlingstobeller 
tör sågat och spåntat vi rke , ved 
m. m. Sammanlagt 60 tabeller. 
Tryckt 1930. Pris 1: -

Lärobok i fältmätning och av
vägning Nr 88 378 av C.-Fr. 
Gelinder . Baken beskriver grun
derna lär fältmätning, mätning m. 
hjälp av kompass, avvägning, 
hjälpmedel, kortritning m. m. 
Exemp. på täckdiknings- och en 
lantmäterikarta i färg finnes i 
boken liksom karttecknen lär des
sa kartor . Rikt illustrerad. 64 si
dor . Tryckt 1947. Pris 1: 75 

Handbok i kolning Nr 88 58. 
Av forstmästare K. Lindman. 24 
illustr. 96 sidor. Tryckt 1941. 

Pris 2: 50 

CLAS OHLSON & C : o A.-ll ~ INSJON 

Lantbruk och husdiursskötsel ~ 
Hästen Nr 8D 78. Praktisk 

handbok i hästavel och hästupp- :' 
lödning, av majo r H. Stjernsvärd, ''• 
godsägare G . Liedberg m. Il 4 ,e ' 
upp i 35:e tusende! . Tryckt 1945. '' · 
Med 137 illustr . 258 sidor. Inbun-

Lantbrukarens praktiska hand
bok Nr 8D 142. Ur innehållet, 
snickeri och smide, åkern och 
åker bruk et, skörden och maga
sinet, potatis och rotfrukter, hus
djuren, gård och byggn ader, 
redskap och maskiner, trädgår
den, reparationsarbeten m. m. 
230 sid . och flera hundra bilder . 
Tryckt 1946. Inbunden . Pris 11: 50 

Arbetsledaren Nr 8D 144, en 
innehållsrik och praktisk hand
bok, som bär finnas på varje 
lantgård, behandlande allo till 
lantbruket hörande arbeten. 419 
sid. 220 bilder. I nb. Pris 6: 75 

Jordbrukets bokföring Nr 8D 
74, av L. Nann eson och E. Nils
son. Lärobok för skolar o . själv
studium. 208 sid. Tryckt 1941. lnb . 

Pris 3: 25 

Kemi Nr 8D 76. Lärobok i ke
mi för jordbrukets ungdamsska
lar, av agronom Siglrid Larsson 
m. Il. 134 sid . 5:e upplagan. 
lllustr . Tryckt 1947. Inbunden . 

Pris 2 : 75 

Fysik Nr 8D 84. Lärobok i 
fysik av agronom Harald A,son 
Moberg, lärare i maskinlära och 
fysik. 104 sidor. Tryckt 1942. 105 
f igurer. Inbunden . Pris 2: 50 

Jordbrukslära Nr 8D 33, för 
skalar och självstudium. 6:e om
arbetade upplagan . Arbetet om
fattar 592 sidor med 2 geolo
giska kartar i färgtryck och 285 
illustr. Tryckt 1933. Inbunden i 
klotband. Pris 7 :50 

Jordens gödsling Nr 8D 83, av 
agronom A . Zachrisson och stats
agronom 0 . Franck. 3 ,e uppla
gan . 150 sidor med 35 bilder. 
Tryckt 1945. Inbunden . Pris 2: 50 

Hästkännedom Nr BD 20. Hand
bok i hästkännedom av Birger 
Räsiö, distriktsveterinär, vet.-med. 
dok tor. Med 150 illustr . 331 sidor. 

Pris 12: -
Hästens hovvård Nr BB 126 

och skaning. Nötkreaturens klöv
vård, av Birger Räsiö, distrikt s
veterinär . 38 bilder . Tryckt 1947. 

Pris 1: 50 

Hästens uppvisning Nr BA 22, 
besiktning, försäljning och köp 
av hästar, av Birger Rösiö. 

Pris 1: -

Hästens ålder Nr BA 23, dess 
bestämning med hjälp av tänder
na, av Birg er Rösiä. 3,e uppi. 
24 bilder . Tryckt 1936. Pris l: -

Hovbeslaglära Nr 88 450, en 
lättfattlig handled ning, med 27 
bi lder . Tryckt 1946. Pris 1: 25 

Husdjurens sjukdomar Nr 88 
127. Kortfattad lärobok av Birger 
Rösiä, distriktsveterinär. 10,e 
upp lagan . Tryckt 1948. lllustr . 110 
sid. Pris 2: 50 

den i klotband. Pris 4: 25 

Svinskötsel Nr 8D 80, av agro
nomerna Hj. Nilsson och A. Or
born. Innehåller, på grundval av 
nya undersökningar : vad en svin
uppf öda re bär känna till om den 
praktiska svinaveln, svinens ut
fordring och stallvård samt pro
dukternas avsättning . 164 sidor . 
46 bilder . Tryckt 1951. Inb unden. 

Pris 6: 50 

Svensk fårskötsel Nr 8D 35, 
av Nils I nsu landar, statskansu lent 
i IOrskätse l. Rikt illustrerad . 235 
sidor . Tryckt 1942. Pris 3: 25 

Fjäderfäskötsel Nr B8 133. Råd 
och anvisningar för en lönande 
fjäderfäskötsel, av Signe Fors
berg. Ur inneh . : Hönsgårdens 
anläggning . De bästa hönsraser
na, utfodringen, tarsklevertra
nens betydelse, avelstuppen, 
avelsstammens sammansättning, 
ovelsäggens urval , kläckning och 
kläckbarhet, naturl ig ruvning och 
kläckning, maskinkläckning , kal
konhönan sam tidig ruvare, kyck
lingarnas utfodring , ohyrans be
kämpande, kännete cken på goda 
och dåliga värphöns, de vanli
gaste hönssjukdomarno . Ankovel. 
Gåsovel. Kalkonav el. Med ca 80 
bilder och teckning ar. 144 sidor. 
4 ,e upplagan . Tryckt 1947. 

Pris 3: -

Handbok i hönsskötsel Nr 88 
300. HandledninA lär hänsadling 
i mindre skala. Utarbetad under 
medverkan av konsulenten vid 
Insti tutet lär husdjurslärädling , 
av Sally Trulson . 3 :e omorb . upp
lagan. 23 illustr . 112 sid. Tryckt 
1947. Pris 2 : 25 

8igårdsboken Nr 88 134. Hand
lednin g i biodling av J. H. Sä
derlund. 112 sid . 101 illustr. 2:o 
uppi. Tryckt 1946. 

Pris höft . 2 : 75, inb. 4: -

Svensk trädgårdsbak Nr 88 118, 
av Nils Dahlmark, 8:e uppi. 172 
sid ., 36 illustr. och belysande 
teckningar . Tryckt 1950. Lättfatt
lig och tillförlitlig handledning i 
fruktodling, plantering av frukt
trä d, beskärning, besprutning, 
ympning, förädling , drivbänks 
anläggning, arbeten i fruktträd
gården. Plantering av bärbus
kar , jordgubbar, käksväxtadling . 
Trädgårdsprodukternas tillgodo
gärande, torkning , förvaring, 
försäljning samt od li ng av pryd 
nodsväxter, blommor m. m. Bo
ken är praktisk och prisbillig . 

Pris 3: -

C LAS OHLSON & C,o A.-8., IN STON 

Kaninskötsel Nr 8D 79, utgiver 
genom Sveriges koninavelslör
eningars rik sför bund . 4:e uppi. 
18:e tusendel. 222 sid. 116 illustr. 
Tryckt 1948. Inbunden. Pris 4 : 25 

Handbok Nr 88 130 i kanin
skötsel, av J. I. Dahlsträm . Något 
ur innehållet : Koninroser, val av 
ras, kaninstallar, burar och red 
skap, avel och uppfödning , sköt
sel, slakt och garvning, sjukdo
mar, avyttring, bokföring m. m. 
Tryckt 1942. 31 fig . 140 sidor . 

Pris 2: 75 
Kaninskötsel Nr BA 24. Kart 

handledning i kaninskötsel av 
Ad . Grema. Med 10 bilder . 31 
sidor . Tryckt 1942. 6:e upplagan . 

Pris 1:-

Trädgårdsskötsel 
Trädgårdens vackraste blommor 

Nr 8B 507 av Tar Nitzelius. Be
handlar omkring 400 orter och 
sorter, av dessa är 100 avbilda
de i färg på 32 färgplanscher 
samt dessutom ett stort antal bil
de r i texten. Boken är ett verk
I igt fynd lär trädgOrdsvännen o. 
för alla sam vill se något ut
över det alldeles vanliga i sin 
täppa. 300 sid . Tryckt 1950. 

Pris höft . 7: 50, inb. 9: 50 
Blommande buskar och träd 

Nr 88 7 av Tar Nitzelius. Ett ur
va l av de bästa bland trädgår 
dens prydnadsbuskar och träd. 
Drygt 500 orter och sorter är 
beskrivna och av dessa har 100 
avbildats på färgplanscher var
jämte 130 svartbilder ingår i tex
ten. Utförliga upplysningar om 
odling och skötsel och varje ort 
är försedd med en på erfaren
het grundad uppgift om dess re
lativa käldhärdighet i de olika 
delarna av vårt land . 368 sidor. 
Tryckt 1952. 

Pris höft. 10: 75 lnb . 13: 75 
Landsbygdens trädgård Nr 8D 

143, handbok av trädgårdsarki
tekt A. Steen m. Il. Innehåller, 
Trädgårdens planlösning, upp
mätning och avvägning . Jordför
bättring . Slänter och terrasser. 
Vattenpartier . Gräsmattor. Tråd , 
buskar och örter . Frukt- o. köks
trädgården. Landsbygdens all
männa parkanläggningar m. m. 
120 sidor . 48 bilder. Tryckt 1947. 

Pris 2: 50 
Min blommande trädgård Nr 

8B 524 av trädgårdsdirektör S. 
Green . Avhand lar allt som rör 
trädgårdsblommor . Over 100 si
dor med rikligt bildmaterial var
av en del i färg. Tryckt 1950. 

Pris 4 : 75, inb . 7 :50 
Fruktträdgården Nr BB 491 av 

trädgårdsdirektär S. Green . Hur 
man planerar en fruktträdgård, 
när och hur plantering skall ske, 
vilka sorter sam är lämpliga I 
alika delar av landet o. s. v. 95 
sidor. 50-tal bilder och färg
planscher. Pris 4: 75 
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Trödg årdsre cept Nr 88 297, av 
Ulla Malin. En bok full av bilder, 
skisser och ritningar , som ge r 
moderna tips hur mo n skall fä 
det trivsamt och vacke rt runt v il
lan med plottsöttningor, vatt en
b länk, blo mmor blond sten och i 
rabatt, terrasser , lekplatser m. m. 
114 sidor. Tryckt 1942. Pris 3: 75 

Blommorna i hemmet Nr 88 490 
av trödgärdsdirektör S. Gre en. 
Hur mon för sina blommor att 
t ri vas och vi lka sorte r som ä r 
lättast att od la. En bok av stor t 
värde för a ll o som vil l ho ett 
grönskande hem. Rikt illustrerad, 
även färgp lan scher. 80 sid. Tryckt 
1951. Pris 3 : 75 

Växtdoktorn Nr 88 402, av E. 
l ngelströ m. För allo trädgörds
odlore möste denna nyutkomna 
bo k vara en efter längtad hand
ledning i kampen mot trädgör
dens skadegörare. Hör behandlas 
sakkunnigt a ll männa sjukdomsor
soke r, kemiska medel oc h meto
der. 253 sidor. Ca 200 bilder. 
Tryckt 1950. 

Pris höft . 5: -, inb . 7 : -

Kokböcker 

Stora kokboken Nr 8D 112, 
innehö ll er mer ön 3.000 rece pt , 
ca 500 matsede lsfö rslag , ca 800 
svartbilder o. omkring 200 färg 
bild er . Av Edith Jonsson- Eke
gördh och Bri tta Hallman -Hag
gr en. 17 :e uppi. Tryckt 1951. 680 
sidor . Det har kanske aldrig ti
digar e utgivit s nögat sö förnäm
ligt i kakbaksväg som stora kak
bak en. Inbunden i vitt klotbond. 
Storl ek 22X 27 cm. Pris 39: 50 

Hemmets kokbok Nr 8D 29, ut
gi ven av facksko lo n för huslig 
eko nomi i Uppsala. 41,o uppi. 
Ur inneh.: Soppor, köttrötter och 
rötter till smörgå sbord et, växt· 
rötter , söser, eft errätt e r, tårtor 
och bakelser, ba kve rk, väx tkon
serve r, konserve ring av kött och 
fisk somt chark uteri varo r m. m. 
M ed 10 planscher i flerfärgstryck. 
563 sido r. Tryckt 1948. Inbu nden 
i kraftigt klot bon d. Pri s 8: -

Vegetarisk kokbok l~r BD 73, 
av Ann a Olsso n, med 593 vege
tariska motrecept . 2 ,a upplagan . 
Tryckt 1944. 200 sido r . Inbu nden 
i klotband . Pris 4: 50 

100 billiga middagar Nr 88 
373, av Margit Dahlbom. Billig 
men god mot för vardogsmidda
gen oc h den l i lla bjudningen . 
119 sidor . 3,e uppi. Tryckt 1949. 

Pris 1: 75 
Vardagsmat Nr 88 16, av Vera 

Tornårhi e lm. l nnehö ll er recept 
på verkli gt god husmanskost , la
gad pö rät t sätt och med några 
smoköm nen utöve r de va nliga . 
Talrika bild er varav fl era i färg. 
112 sid or. Tryckt 1952. Pris 4 : 75 
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Solloder och grönsaksrötter 
Nr 88 17, av Vero Torn erhi elm. 
I denna bok finns recep t på 
fr iska, stimu lerande och matnyt 
tiga sall ader för både fest och 
vardag. Rikt illustrerad med 
svar tbilder oc h flera färgplan
scher. 94 sidor . Tryckt 1952. 

Pris 4 : 75 

De goda smörgösarna Nr 88 
18, av Ver o Tornerhie lm. Hör 
lämnas rec ep t och anvisni ngar 
pö ap titlig a smörgå sar av allo 
de slog: fö r matsäcken t ill ar
betet e ll er utflykten, lunchen, 
vick ning en e ller tebjudningen . 
Synne rlig en instruktiva bi lde r , 
varav ett fl erta l läckra färg p lan
scher, ingö r. 64 sidor . Tryckt 
1951. Pr is 4 : 75 

Smött och Gott Nr BB 19, av 
Vero Torner hie lm. Piffigt och pö
hittigt kompo nerade smörätt er. 
Ett fynd för al la husmödrar !och 
ungkorlarl som vi ll bjuda sin a 
gäster pö nögot verkligt gott . 
Boken ör mycke t lättfattlig , utan 
onödigt pra t och svörbegripligo 
fackt ermer. Färg plansc her och 
svartbi lde r i sto rt antal. 84 si
do r. Tryck t 1951. Pris 4: 75 

Äta sig slank Nr BB 20, av 
A . W. Brown. Hur mon bör sig 
öt för att öto nästan som van
ligt och snab bt gå ned i vikt . 
Följ anvisn inga rna i denna bok 
oc h Ni bl ir fö rvönod över hur 
snabbt de t gö r att minska i vikt. 
80 sidor. Tryckt 1951. 21-30,de 
tusendel. Pris 4 : 75 

Varma smårötter Nr BA 113, 
för de t fin a smörgå sbo rd et, 209 
sött att tilla ga. 11 ,e uppi. Tryck t 
1943. Pris l : 25 

Bakning Nr BB 95, av jösbröd, 
mjuka kakor , småbröd, tårtor och 
bakelser m. m., utgiv en av Elv ira 
och Hilde gar d Friberg . Med ill. 
132 sid. Tryckt 1939. In bund en . 

Pris 2 : 75 
Vardagsbr öd och kalasbröd Nr 

BB 399, av Thora Holm . Recept 
på jösbröd, sockerkakor, tårtor , 
bake lser oc h smöbröd. Over 100 
recept. I ll ustrerod . Tryckt 1945. 

Pris l: 50 
Konserver ings boken Nr 88 318, 

>Al It i ett> uta rb eta d av hem
konsu lent A nno- Lisa Lyb erg . 2:o 
uppi. 25 :e tusende!. 192 sido r . 
Tryckt 1942. In bunden . lllustr. 

Pris 1: 50 
Konserveringsbok Nr 88 94 av 

Ida Högst edt . 190 recept för sylt 
ning, saft- och kompottberedning , 
inkok ning , tork ning m. m. av bör, 
fru kt och g rönsak er ävens om 
konserv ering av kött, inkokning 
och saltning jämte diverse in
läggningar . Tryckt 1945. 190 si
dor . Inbund en. Pris 1: 85 

Vinboken Nr BB 88. Handbok i 
hemberedning av vin med recept 
fö r a ll o van ligar e svenska bör 
och frukter . Nögot ur innehöl
let : Musten s iordni ngställand e, 
jäsningens ge nomförand e, recept, 
vinets efterb ehondling, fin cham
pagne, ber edd pö nögra timmar, 
champagne enligt or iginalm eto
den, champagnel ikö ren. Hur mon 
själv gör recept. Snabbjö sning 
av vinet. Beredni ng av vermouth . 
20 ,e uppi. Tryck t 1947. 134 sido r. 

Pris 2: -

Tryckko kb oken Nr BB 523 uto r, 
betad av Bröl ond, Emiltdotter o . 
Holmberg , som noggrant stude 
rat alla problem i samb and med 
tryckkokning . Med fulls tändiga 
koktidtabeller o. värdefulla tips 
om tryckkokarens rätta skötse l, 
matens pr epa reri ng m. m. Utsök
ta fotografier, varav flera i färg . 
128 sido r. Tryckt 1951. 

Höft . 4: 75, inb . 7 : 50 

Vävning 

I vävstolen Nr BD 85. Handb ok 
i vävning . De l I , utarbetad av 
An na Skeri-Mattson och Ingrid 
Osvald . Nögot ur inneh., väv
redskap, gornbe r_ökn_ing, mönst ':'r
utta gning, uppsottning av vov , 
vöv mote ri a l, konstvävnad m. m. 
Rikt illustrerad . 170 sidor . Tryck t 
1949. 11 :e upplagan . 100:e tusen
del. Inbunden . Pris 3: 25 

I vävstolen Nr BD 86. Handbo k 
i vävning. Del. 11, utarbetad av 
Anna Skeri- Mattson och Ingri d 
Osva ld . 6,e upplagan. 45:e tu
sende l . Nögot ur inneh .: Vävning 
av handdukar , d ukty ger, löpar e 
och ve por, bek lädnadstyger, gar
dine r, sängöverkast, draperie r, 
möbelt yger, kuddar, filtar, plö
der, ryo r, hörg arns- oc h tra s
mattor. 176 sidor. Inbunden. 

Pris 3: 25 
Hemmets vävbok Nr BB 69 av 

Elisab eth W.:ern -Bugge. Nionde 
omarb. uppi. 140 sid . och 213 
illustr. Tryckt 1949. lnn eh. : Bind
ningslöro, vövredsk a pslöro och 
vävmönste r. 

Pris höft . 3 : 75, inb . 5 : -
Mönsterblad utgivna av För

en ingen för Svensk Hemslöjd . 
Uppde lade i neda nstöende sat
ser, va rd era bestöende av 10 st. 
planscher 21 X28 cm i flerfärgs 
tr yck med beskrivningar i kar 
tong. 

Mönsterblad Nr BE 43, kort. I. 
Mattor i röl akan, flossa och ro 
sengöng . Pris 4 : 50 

Mönsterblod Nr BE 44, kart. 11. 
t rasmatto r . Pris 5: 75 

Mönsterblad Nr BE 74, kart. 
111. Möbeltyg er, öve rdrog styg er, 
ga rdi ner och sängöve rkast . 

Pris 9 : 50 
Mönsterblad Nr BE 75, kort . 

IV. Prydnodsväva r: kuddar, lö
p:i re och duka r. Pris 9: -

Mönsterblad Nr BE 76, kort . VI. 
Trasmattor , 50 olika mö nster. 

Pris 7 : 50 

Trevligt i stickat Nr BE 78. 21 
st. moderna prisbelönta mod ell e r 
fö r hela familjen. Fotografiska 
bi ld er oc h löttför stöe l ig beskri v
ning till varje mode ll. Tryckt 
1950. Pris 2: 75 

Bäst i stickat Nr BE 79 av Svea 
Wahlbe rg . 21 st. stilfull a mod el
ler för hela familjen . Tyd liga 
besk rivning ar och enas töende 
bilde r varav fl e ra i färgfoto . 
Tryc kt 1950. Pris 3: 75 

JAKT och FISKE 

Mor och born i stickat Nr BE 
71. Stickbeskrivning och bild er 
pö c,a 25 plagg för dam er , barn 
oc h ungd om. "!ryckt 1949. 

Pris 2 , 75 

Born i stickat Nr BD 146 av 
Morika Jonda l. Stick beskrivni ng 
och bilder pö ett 50-tal käcka 
pla gg för barn . Tryckt 1947. 

Pris 3 : -

Vi sticka Nr BE 51, av Morika 
Jondol. lnn ehöller stickb eskriv
ninga r till 60 olika mod erna och 
trevli ga plagg för damer, herr ar 
och barn. 60 bilder. Tryckt 1946. 

Pris 3 : -

Mönsterbok Nr BD 153 i kors
stygn för sko la och hem samlade 
av Gret a Abrahamsson . Ove r 
200 ornament, bild er och alfabet 
i fle rfärgstr yck. Boken ha r vun
nit stor e fterfrögon i sövöl Sve
rige som de öv riga nordiska län
derna. 2 :o upplagan. Tryckt 
1948. Pris 3, 75 

Nya mörkboken Nr BE 12 av 
Sara Cla eson . 48 sid . i format 
22x30 cm med mönste r till bok
stäve r, monogram och broderier. 
Tryckt 1945. Pris 3: 25 

Nya mona11ram Nr BE 10, och 
mönster i vitbroderi och kors
stygn, av Anna Henk e lman . 144:e 
tu sendel. Tryc kt 1951. Pris 2 : 75 

Knyppling Nr BA 161, kort 
handl edning för nybörjare, ut
given av utskottet fö r Vod steno
spetsar . 32 sid . lllustr . 

Pris 2, -

Trolleri 
100 roliga !rollkonster Nr BB 

311. Med led ning av denna bok 
ko n enva r utföra 100 förbluffande 
trollkonster utan hjä lp av a ppa
rater. Try ckt 1942. Pris l : 75 

. Kortkonster Nr BB 207, för 
envar utan apparater . 73 olika 
ko rtspe lstri cks kunna utföra s ef
ter denna bo k med en va nlig 
ko rtl ek. 80 sidor. Tryckt 1945. 

Pris 2 : 25 
Trolla och spå Nr 88 349. 

fulls tändig, praktisk handbok i 
en mängd enkl are och svörore 
ko rtko nster samt olika sött att 
spå med kort, av Sven Linde. 
Med 67 illu str . 176 sidor . Tryckt 
1945. Pris 2: 50 

Spådomsboken Nr 88 204. Kon
sten att spö i kort, i kaffesump 
oc h hände r. Hur man ställer ett 
ho ro skåp m. fl. spådomskonster . 
Tryckt 1950. 112 sido r Pris 2 : 50 

Tankelösning Nr BA 163. Hur 
man lär sig tan ke läsning och 
bukto leri, av Nils Robert . 63 sid. 
Tryck t 1943. Pris 1: 50 

Sli trollar man Nr BB 21, av 
Charles Hog an. En samli ng ef 
fektf ulla trollkanster lätta at t ut
fö ra och som ej kräve r vidl y ft iga 
ap parater . Rikt oc h utförligt il 
lustrerad . 80 sido r. Tryckt 1947. 

Pris 1: 75 

Handbok Nr BB 508. Allround
bok i jakt, fiske, hunddressyr 
och skogsvå rd av T. Ohlin . Myc
ket ingöe nde och intre ssanta be
skri vninga r i ova nstående ämnen 
med mönga fullkomliga nyhe ter 
fr_ån utlän~ska kä ll o r. Upp stopp
ning av d1ur, fåglar och fis kar 
m. m. 256 sid ., 125 bilder . Tryckt 
1951. Pris 4 , 75 

Nya jaktboken Nr BD 39. Råd
giva re för __ jägar e o. jaktvö nner , 
av Thor Hogdohl, med fö rord av 
prof. Eina r Lönnberg och dr Gus
tav Ko lt hoff. 85 illustr . och vig
net ter. 3:e uppi. Tryckt 1930. 340 
sidor . Inbu nden. Pris 5: -

Hunddressyr , jakt och fiske Nr 
BB 115. Lättf attlig och instruktiv 
handbok av H. We gin med in -
1:essanta skildri ngar av djuren s 
liv. Beskriver olika jakt sätt på 
hare, ':1Örd_, ut~er, g rä vling, jär v, 
herme l_1!), ro v, a lg , rådjur, tjäd er, 
o rre, 1orpe, mork ulla, becka sin 
and, hök oc h kröka . Hur mo~ 
s~jut er på. flygande fåglar och 
lopo nde vilt . Jakt hundens inäv 
ning och vörd m. m. Drag- och 
stöndkroksfiske, la ke- o . ö lfiske 
spinn- och kastfiske somt pimp e l'. 
fiske. Ett 50-ta l illu strationer 176 
sidor . Tryck t 1947. Pris 3: 75 

Hundens uppfostran och dres
syr Nr BB 441, av Hug o Strand
berg . De vedertagna och beprö
vade metoderna för dr essyr av 
söväl vak t- som ja kthun da r 172 
sidor . Ny omar betad upplaga . 
Tryckt 1947. 

Pris höf t . 5 : 50, inb . 7 : 25 

Idrott 
Karta och kompass Nr 8B 86. 

En praktisk >abc-bok> för alla 
som vil l läro sig använda ko rta 
och kompass , av jäg mästar e Ake 
Lundebe rg . Tryckt 1932. Med illu
stratione r och kortar . Pris 0 : 75 

ABC i orientering Nr BB 417, 
utgiven av Svenska orienterings
färb undet. Enligt ldrottsbladet : 
>Värld ens bästa instruktionsbok i 
ori entering> . 166 sidor. 50 bilder 
samt med en kortmätare och öv
ningskomposs av ka rtong. Tryckt 
1944. Pri s 3: -

Vår svenska skogssport Nr BB 
493 av Hede nströ m-Kje ll ström . 
Behand lar orient eringen från 
dess första gru nder till dess fi
naste finesser, allt så något för 
a ll o skagskarlar. l nnehö ll e r 264 
rikt illustr era de sidor plu s 25 
bildplanscher, flera i färg. 

Pris 3 : 50 

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

Vår a fiskar Nr BB 136. Med 
13 helsidesplansc her, en del i 
fl erfärg stryck . 55 sid. text. Tryckt 
1951. Pris 5 : 75 

Konsten att fiska med fluga Nr 
BB 302, handl ed ning av A . Bök
lin . Med figurer i texten samt 
plansche r, varav 2 i färger. 96 
sid . Tryckt 1937. 

Pris 2 , 75 

Spinnfiske Nr BB 301, sex ka
pitel om spinnfiske av Nils Förn
ström. 3 :e uppi. Illustrerad 88 
sidor . Tryckt 1949. 

Pris 2 : 50 

Hur man lurar gäddor Nr 88 
~74, av Curt Lind_he. Något ur 
1~nehöllet: Huggtiderna , spi nn
f1ske,. beten , var stå r gä ddan, 
slantf 1ske, dragrodd, angelfiske 
pim pelsticka m. m. I llustr. 170 
sido r. Tryckt 1951. Pris 5, 75 

Rovriddare Nr 88 138. Djupens 
Randiga Rovriddare, av Curt 
Lindhe . En handbok i hur man 
ska ll hitta storabborren och hur 
man skall få honom att nappa . 
Raffine rade knep av det slog 
som gamla durkdrivna fis kar e'. 
gubb a r i allo tider behållit för 
sig själv a som den allra dy rba 
raste yrkeshem lighet . 188 sido r . 
Illu strerad. Tryck t 1942. 

Pris 5 , 75 

Spinn - o. flugfiske Nr BB 416, 
av 0. Törnb lom . En handbok om 
ka~tteknik med sp inn- och flug
spo, dessutom goda tip s om ut
rustningen m. m. 90 sidor. 29 bil
der . Tryckt 1946. Pris 3: 25 

Vöra ryggradsdjur Nr 88 426, 
innehöller beskrivning på hur 
man konservera r och montera r 
d!iggdjur, ~öglor, . ~räldjur, grod
d tur och fiskar . live n ama tö ren 
kan efte r beskrivn ingar i denna 
ha nd bok själv stoppa upp djur . 

Pris höft . 5: 40, inb. 6 : 25 

Bordtennisboken Nr 8B 476, 
~v Gu~nar Oll en._ En fullständig 
1nstrukt1o nsbok dar man finner 
a llt om bordtennis . 208 rikt illu
str era de sido r. Tryckt 1947. lnb . 

Pris 5 : 75 
Boxningsboken Nr BB 369, av 

Rola~d. Hentzel. Boxning steknik 
o . t raning ._ Med 83 bilder . Tryckt 
1945. 127 sidor. Pris 4: -

Sträck Er efter skönheten Nr 
BB 475. Gymnastikhandbok för 
dame r. 126 sidor och 211 bi lde r. 
Tryck t 1947. Pris 4: 75 

Simning och livräddning Nr BB 
4J.8. E_n vörc!efull bok i kampen 
fo r s1mku~n1ghetens utbredning 
och drunkningsolyckornos bekäm 
pan de. 60 sid. och 50 bild er . 

Pris 1: 50 
Friluftsboken Nr 88 43 utgiv en 

av Sktd- och Friluft sfrämjand et . 
En oumbärlig bok för alla som 
sträv a i skog och mark . Ger 
vörd_efu l lo röd för camping , ka
notlorder, berg best_!g~ing , läger 
li v, o ri entering, t ron1ng för fri
luftsmärket, fög lo r, väx ter m m 
Rikt illustrerad. 408 sidor. Tr.ycki 
1948. Bunde n i tåligt linn eban d . 

Pris 7 : 50 
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Läroböcker 

Dessa mycket gedigna och lä· 
roriko bäcker äro utarbetade av 
artisten och teckningsläraren V. 
Björkman . 

Fär nybärjore är det lämpli
gast att först genomgö de grund 
läggande övningarna i boken . 
Frihondsteckni ng. 

frihandsteckning Nr 8D 51, ge
digen grundläggande lärobok i 
teckning. lnn ehölle r : Frihands· 
teckning. Perspektiv lära. Skugg
lära. Stilleb ensteckning. Teckning 
med kol och krita. Boken om
fattar 80 sidor . 54 illustrationer 
och 11 helsidesplanscher. 7 :e 
upplagan . Tryckt 1952. 

Pris 3 : -
Porträtt- och figurteckning Nr 

8D 52. Behandla r ingöende allt 
inom porträtt- och figurteckning . 
Skisser och studier i blyerts, kol 
och krita. Boken omfattar 80 sid. 
29 illustr. och 14 helsidesplan
scher . 6 :e upplagan. Tryckt 1950. 

Pris 2 : 50 
Tuschteckning Nr BD 49. En 

liten men innehöllsrik vpgledning 
för den som vi 11 lära sig teckna 
med tusch. lnnehöller , Materia
let . Hur mon tecknar med tusch. 
Penn- och penselteckning. Vitt 
pö svart. Olika maner . 48 sidor. 
43 illustrationer . 4,e uppi. Tryckt 
1950. Pris 1: 85 

Djurteckning Nr BD 47. Boken 
omfattar skissering och färdig 
teckning somt anatomilära. Ny 
lättlärd o. intressant skisserings
metod. 60 sidor, äver 125 illustr. 
3:e upplagan. Tryckt 1948. 

Pris 2 : 25 
Landskapsteckning Nr BD 50. 

Behandlar ingöende allt om 
londskopst eckning med blyerts, 
kol och kritor, penselteckning 
och lovering . Boken omfattar 80 
sid. 41 illustr . och 10 helsides· 
planscher . 7 ,e upplagan . Tryckt 
1952. Pris 3 : -

Reklamteckning Nr BD 108. 
Lärobok lär självstudie r i reklam 
teckning, av reklamtecknaren och 
läraren Fredde Bemon. Boken 
som är modern i allo avseenden 
omfattar 64 sidor och är rikt 
illustr erad. Tryckt 1945. Nögot ur 
innehöllet, Om reklamteckning . 
Material. Klicheer och trycksätt . 
Uppritning . Perspektivlära. 
Skugglära . Stofft eckni ng. Layo u
ter och teckningar för annonser, 
brosch yrer och kataloger: Arbe
ten i färg m. m. Pris 2, 70 
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teckning och konstmålning 

Textning 
Lärobok i textning Nr BD 46 

En prakti sk ha ndbok med text 
av V. Björkm a n och bilder av S. 
Lindsträm . För offärsfolk som 
själva vilja tex ta och möla re
klamskylta r, p ri slappar etc . Bo· 
ken är även till god hjälp för 
dem som äro intresserade av att 
rit a gratulati oner och andra de
korativa alst er för festliga till
fällen . Modern i text och bilder . 
Innehåller, Textningens grunder, 
Skissering. Balanslära, Kompo
nering. Stilsorter . Färgharmoni
er. Reklamskyltar . Prislappar. 
Adresser . Gratulationer . Annons
uppställning ar m. m. med 55 il
lustrationer. 15 stilplonscher . 8,e 
uppi. 64 sid or. Tryckt 1948. 

, Pris 2 : 25 

Textning Nr BE 72, av konstnär 
I. W . Fischerst röm. En handbok 
i yrkes- och dekorationstextning 
för reklam och konsthantverk . 64 
sidor, 22x 30 cm. Tryckt 1948. 

Pris 12: 50 

Konstmölning Nr BD 48, av 
Monne Roland . Vägledning i ta
velmålning med oljefärg, akva
rell- och paste llfärg för amatä
rer . En in nehöllsrik lärobok , som 
pö ett klart och instrukti vt sätt 
behandlar al lt vad en amatör 
behöv er vet a för att lära sig 
möla konstnärligt. Boken omfat 
tar 80 sidor oc h är rikt illustre
rad somt försedd med en färg
plan sch. 7 ,e upplagan . Tryckt 
1951. Den finnes även pö norska 
språk et Pris ·3, -

Oljemålning Nr 88 225. Han d
bok för konstnär er i oljemölning, 
av Gottfrid Kollstenius. 9,e uppi. 
Tryckt 1949. 

Pris 2: -

förebilder 

REPRODUKTIONER i flerfärgs 
konsttryck av tavlor som lämpa 
sig utmärkt för amatärmölare till 
studium och kopiering . 

Oljemålningar, landskap och 
stilleben, av svenska konstnärer. 
6 olika rep roduktion er i format 
24x28 cm. 

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

Nr BE 81, 3 bil de r. 
Pr sats 4: 50 

Akvareller av Dörr, en tysk 
konstnär, tryckta pö akvarell
papp er, varfö r de knappast kan 
skiljas fr ån äkta. Mycket vackra 
ta vlor att inrama. 6 olika repro
duktioner i form at 24X30 cm. 

Nr BE 82, 3 olika. Pr sats 6 : 50 
Nr BE 83, 3 olika Pr sats 6 : 50 

ijlommor Nr BA 192. Moderna 
öljemölningar med grova tydliga 
penseldrag . Lätta att kopiera . 
10 olika rep rodu ktioner i format 
ll x l5 cm. Prsats2:50 

Blommor Nr BA 194. Vackra 
olj emålningar i gammal förnäm 
stil. Storl. 11 X l5 cm. 10 olika i 
varje sats. Pr sats 2: -

Blommor Nr BE 69. Vackra 
blomstertavlor eft. oljemölningar 
format 15X 20 cm. I satser om 4 
olika tavlor . Pr sats 2 : -

Landskap Nr BA 195, 5 olika 
landskap med tr äd och vatten. 
Format 11 X 15 cm. Pr sats 1: -

Barnhuvuden Nr L 801, 10 olika , 
eleg ant utförda barn studie r i 
past e ll och färgpennor pö tonad 
bott en. Aven mycket trevliga att 
rama in. Pr sats 1: -

Porträtt, 10 olika porträtt i 
olja på kända kompositörer mö
lad e av stora konstnärer. In
ramade blir de även smö tr ev
liga tavlor för t . ex. radio- eller 
musikhörnan . Slorl. l0X 14 cm. 

Nr BA 190, 5 olika. 
Pr sats 1: 50 

Nr BA 191, 5 olika. 
Pr sats 1: 50 

Akvarellmålning Nr 88 224. 
Handbo k för konstnärer i akvo· 
rellmölning av Lennart Nyblom . 
5 ,e uppi. Tryckt 1946. 

Pris l: 25 

CLAS OHLSON & C:oA . -B., INS-fON 

-

Rotoserien 

«Lär Er teckna» 
En ny väg t i ll självstudier i 

teck ning . Den kan anvä ndas böde 
av re lativa nybörjare och de som 
redan kommit löngt i sina öv
ni ngar . Rotoserien är redigerad 
av professorn vid konstakade
m in A . Fougstedt , intendenten vid 
Nationalmuseum Ragnar Hopp a 
m. fl. Serien bestör av 8 alika 
po rtf ö1 jer i storlek 25X35 cm, 
va rd era innehöllande 12 före
b ildsplan scher tecknade av kän
da konstn ärer, konstruktionsteck
ningar pö genomskinligt papper , 
rutnät, ett instruktionshäfte samt 
12 ark förstklassigt ritpapper. 

Pris pr portfölj 4 : 25 
figurstudier Nr BE 56. Med 

teckn ingar av Knut V. Pettersson . 
Människokroppen N• BE 57. 

Med teckn ingar av Erik Wessell · 
Fougstedt. 

Blommor Nr BE 58. Med teck
ningar av Lisa Bauer . 

Landskap Nr BE 59. Med teck
ningar av Harald Sallberg. 

Djur Nr BE 60. Teckningar av 
Lars Erik Husberg . 

Redskap Nr BE 61 och stilleben 
teck nade av Björn Jonsson. 

Byggnader Nr BE 62. Med 
teckn ingar av Gustav Kull. 

Karikatyrer Nr BE 63. Den som 
köpt de första 7 portföljerna er
hö ller den 8,e portföljen gratis 
mot insän da nde av kontrollku
po nger som medfölja dessa. 

Musikskolor 
Gitarrskola Nr BE 6,1 av Sig

vard Akermdn. En lättfattad skola 
för självstudiu m i modern plekt
rumspelning. Pris 6: -

Orgelharmoniumskola Nr BE 
45, för nybörjare av musikdir . 
Albe rt Lindström och omarbetad 
av musikdir. Dani e l Olsson. 
Tryck t 1947. Pris 3: -

Munspelsskola Nr BA 105, 
spelanvis ning jämte en samling 
omtyckta stycke n i lättfattlig sit
ferskri ft . Pris 0: 75 

Violinskola Nr BE 4, av A. 
Julin, för själv undervisning för 
de n som pö egen hand vill lära 
sig spela violin , innehöllande 
musikalisk a grun d regler, ska lor , 
melodiska övningsstycken, illustr. 
och utförlig grepptabell. 

Pris 3:-

Sällskapsliv och förströelser 

Konsten att hålla tal Nr 88 367. 
Av S. Stenberg. Hur nybörjaren 
övar, lär sig behärska rösten och 
övervinna nervositet . Exempel pö 
130 tal höllna vid festmiddagar 
och praktiskt taget alla mäjliga 
ti ll fällen. Hur föreningar b i ldas 
och hur de arb eta. Diskussion er 
och föredrag. 800 utländska ord, 
deras uttal och betydelse . 192 
sidor. Try ckt 1951. Pris 4: 75 

Oförberedd -som jag är . •• Nr 
88 278. Nögro röd till ta lare , 
av H. Ar vidsso n. Med exe mpel 
pö alla möjliga förekommande 
tal. 128 sid. 3 ,e uppi. Tryckt 1948. 

Pris 2: 75 
Träna först - tala se'n Nr 88 

459, en talarkurs av H. Pettersson 
avsedd för studiecirklar och ung
da msklubbar. Baken behandlar 
bl. a . diskuss ioner och förenings
mäten . lllustr. 111 sid. Tryckt 1946. 

Pris 2 : -
Herr ordförande, Nr BB 194. 

Handledning lär med lemmar i 
föreningar, styrelser, klubbar och 
sällskap, av Gerhard Magnusson. 
Tryckt 1949. 140 sidor Pris 2: 50 

Konsten alt uppträda korrekt, 
Nr 88 274, av Lorentz Bergh. En 
utförlig beskrivning på vör tids 
seder och bruk inom sällskaps
livet . 92 olika kap . 200 sid ., 25 
illustr . Tryckt 1950. Pris 2 : 75 

Råd och rim Nr 88 435. Ny 
illustrerad upplag a. Ur I nneh .: 
Talorkansten med exempel pö 
tal. Over 200 roliga . telegram . 
Föredrog, mötesförhondlingor, 
debatt , replikfäring a. d. Förslog 
till texte r för högtidsdagar, hyll
ning sörev , kondoleansbrev, bjud
ning sbrev, säl lskapslivets etikett, 
ver skonstens regler m. m. 152 
sidor. Tryckt 1948. Pris 2: 75 

Hyllningstelegram Nr BA 92 till 
födelsedagar, namnsdagar, för-
lovningar, bröllop, jubileum 
m. m. Pris 0: 75 

Stora telegramboken Nr 88 
235. Tusen tr ev liga telegram till 
ta lrika tillfäll en somt spirituella 
tal m. m. Tryc kt 1951. Pris 3: -

ldroltslekar Nr 88 439. En in
struktionsbok av Eina r Granberg, 
sam i text och trevliga bilder 
beskri ve r ett hundratal idrottsliga 
inom- och utomhusleka r. 64 sidor . 
Tryck t 1945. Pris 1: 75 

Vem vet vad Nr BA 193. 500 
frögor i skilda ämnen med svar . 

Pris 1: 25 

Tusen Tidsfördriv Nr BO 45, av 
W al ter Sper ling, inneh . matema
ti ska, geografiska och aritmetiska 
problem . 358 teckni ngar. 222 sid. 
Tryckt 1945. 

Pris höft . 4: 75, inb. 6 : -
Trivsamma tidsfördriv Nr 88 

514 av A . Broberg . lekar, pro 
bl em och and ra knöp och knep 
för barn. 94 sid. t ryckt 1950. 

Pris 4 : 75 
Kortoxen Nr 88 515. En spel 

bak sam beskriver c ,o 150 alika 
kortspel. De. vanliga barnspel en, 
vä lkända familje- och sällskaps 
spe l, bridge, olika hasardsp el, 
patiense r m. m. 255 sid . Tryckt 
1951. Pris höft . 8 : 75 inb. 10: 75 

Knep och knöp Nr BB 372, av 
Robert Spöngberg . En samling 
problem, spel och tidsfördriv för 
barn och ungdom . 130 illustr . 125 
sidor. Tryc kt 1944. Pris 2: 25 

Patiensboken Nr BA 39. Be
skrivningar över 30 roliga och 
intr essanta patienser med illustr. 

Pris 1: 50 
Små spelböcker Nr BA 36. 

Varje bok innehöller regler för 
ett av följande spel: Nr 3 Prefe• 
rense. IPriffe). 5 Poker . 9 Auk
tionsbridge. 10 Japansk whist. 11 
Schack. 14 lä tta kortkonster. 18 
Kontraktsbridge. 

Pris pr bok 0: 75 
Hur man spelar Canasta Nr 

BO 175 av E. Culbert son. En full
ständig ha ndledning i det nu sö 
populära kortspelet . 108 sid . 
il lustr. Tryck t 1951. Pris -4: 75 

Schack Nr 88 210. Handledning 
i schack utarbetad av Tom Wi!
son . Med illustr. 54 sidor . Tryckt 
1944. Pris 1: 50 

Radiolyssnarens uppslagsbok 
Nr BO 176. En populär handbok 
om den svenska radion och de 
olika sändar estatio nerna samt 
pres entation av alla kända ra
dioröster och musiker m. m. Rikt 
illustrerad . 239 sid . Tryckt 1950. 

Pris 8:-

Yoga, Nr BB 506, ,Utveckla 
Edra dolda krafter>, av Ale
rik Degerma n. Ett vetenskapligt 
övningsprogram som utvecklar 
oanade fysiska och psykiska kraf
ter . Tusentals människor ha yoga 
att tacka för sin framgöng i livet. 
120 sid. 42 illu str. Tryckt 1950. 

Pris -4: 50 

Lär Er dansa själv Nr BB 500, 
av K. Wade . Beskriver en ny 
förenklad lärometod . Stora dans
kartor utvi sar allo steg man tar 
under dans runt golvet. Fullstän
diga kurser i fox-trot, slow-fox, 
tango, samba, rumba, modern 
och gammal vals , hambo, schot
ti s och polka . 48 danskortor . 
Kursen är idealisk för nybörjare . 
Tryckt 1949. Pris 4: 50 

Den nya dansmetaden Nr 88 
219, ov A . Carrol. Undervisning 
enli gt den lättfattliga melodime 
tod en. Omfattar gammal vals, 
schottis, hombo, po lka, fox-trot, 
slow -fox, modern vals och tango . 
26 donskartor. Tryckt 1949. 

Pris 2: 50 
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Läkarböcker 
Könslivet Nr BD 147 av d r 

Fabricius-M0ller . Ov ersatt från 
danska . En bra upplysning sbok , 
då de n är lättfattlig och natur 
li g samt frispråkig och rokt på 
sa k i båd e ord och bilder . 268 
sid. 99 bilder . Tryc kt 1947. 

Pris höft . 10: -, inb. 13: 50 

Uppslagsbok Nr BD 131 i sexu
e ll upplysning av dr Norman 
Ha ir e. Ett mycket omf afland e 
bakverk med fö ljande huvudru 
briker: Kärlekens utveckling. Be
skri vning av könsorgan en. Köns
livet hos barn och ungdom . Pu
berteten. Sexuellt samliv . Kär 
lekslek . Könsför eningen. Bröl
lopsnatten. Kärlek ens of ullkom , 
ligh eter . Sexuella abnormit eter . 
Veneriska ' sjukdomar . 504 sidor . 
15 helside splan scher . Tryckt 1944. 
Inbunden . Pris 16: 50 

Födelsekontroll Nr 88 410, av 
Ni els Nielsen. En bok om barn
beg ränsning genom alika pre
ventivmetoder . 128 sidor . Illu stre
rad . Tryckt 1945. Pris 3: 75 

Kärlekens ansvar Nr 88 261. 
En etisk upplysningsskrift av prof. 
Johan Almk vist. 67 sidor. Tryckt 
1945. Pris 1: 75 

Nio månader Nr 88 473 en 
handledning för blivande och ny
blivna mödrar . 186 sido r. 30 bil
der . Try ckt 1945. Pris 5: 75 

Hur kvinnan upplever mannen , 
Nr 88 413. Andras bekännelser 
och egna betraktelser av Sofie 
Lazarsf e ld . Ger up ply sning i ett 
sexualproblem som angår både 
mä n och kvinnor . 251 sid . Tryc kt 
1945. Pris 7 : -

Vad varje kvinna bör veta Nr 
88 407, av dr P. Wetterdal. En 
hälsokatekes för kvinnor under 
uppväxttiden, mod erskap och kli
makteri. Den varnar, manar och 
lugnar inför de olika symptomen, 
som ibland tas alldeles för lätt
vindigt, ibland åt er förskräcka 
mer än nödvändigt . 98 sid. 111. 
Tryckt 1941. Pris 3: 75 

Utan omsvep Nr 88 307. En 
berättelse där barn lår svar på 
sina frågor om fortplantningen, 
av Tofts Hyl ander . 88 sid . Tryckt 
1942. Pris 1 : 75 

Fosterfördrivning Nr 88 411 av 
med. l ie. Ol of Jonsson. En bok 
om aborten och dess faror . 156 
sido r. Tryckt 1945. Pris 3: 75 

Könssjukdomar Nr 88 409 av 
dr M . Tofli e. Behandlar kö nsor 
ganens byggnad och funktioner . 
Förekommand e sjukdom ar och 
deras verkningar och bekä mpan 
de. 102 sid . 20 bil de r. Tryckt 
1945. Pris 3: 75 

Barnlös Nr 88 408. På alla hit
hörande frögor ger den kände 
gynekolog en professor A. W est
man svar i denna sin populärt 
skrivn a bok . 130 sid. 1 llustr erad . 

Pris 5: -

l8 

Hemmets läkarebok Nr 8D 160 
uta rb etad av d r A . To ll be rg och 
genomsedd av några av vårt 
lands mest kä nda specia li ster . 
Denna an dra utökad e uppl aga , 
tr yck t 1949, omfottar 1.108 sidor 
med 229 bild er . Registret har 
2.500 uppslagsord . I olle hem 
bör f innas en mod ern läkar ebok 
de n ä r allt id värdefu ll att ha till 
hands . Hemmets Lökarebok för
klar a r organens funktion ssätt , 
sjukdo mars symtom och karaktär , 
vad de n sjuke bör iakttaga och 
vad läkaren e ll er en själv kon 
göra i kampen mot sjukdom var e 
sig de t gäll er kropp eller själ. 
Boken är bunden i ett starkt och 
praktfullt klotband . Pris 55: -

Kräfta Nr 88 486 av d r S. 
O ster lind . Om kräft sjukdomarna, 
behandl ingar och bote medel. 127 
sido r. I ll ustr . Tryckt 1948. 

Pris 5 : 75 

Reumatism Nr 88 472. De reu
matiska sjukdomarna, deras upp 
komst och natur av öve rläkar e 
G . Kahlm eter . 164 sidor . Tryckt 
1943. Pris 5: -

Våra nervers vardagsvård Nr 
88 251 av med . dr Jacob Bill 
ström. En klok och nyttig bok 
med godo röd för överansträng
da , för de sam lida av sömnlös
het, för de m som har känsliga 
nerver m. Il. 4 ,e uppi. 14:e tu
sendel. 160 sido r. Tryckt 1950. 

Pris 2 : 75 

Kartor 
K. A. K:s bilatlas Nr BD 60 

öve r Sverig e i ska la 1,500.000. 
Kartorna äro i fl erfärgstryck m. 
all a vägar tydligt markera de i 
röt! . Inbun de n i klot bond . Be
kvämt form at till sammans med 
ett stort ortr egister och avstånds
tabell. Tryckt 1948. Pris 17: -

K. A. K:s bilatlas Nr BD 59 
med ort sbeskrivning . Samma kart 
bok som för egöende men dess
utom omfattande 213 sidor ort s
beskrivnin gar med stadsploner 
och uppgif te r om sevärdheter 
m. m. Klotb a nd. Tryckt 1948. 

Pris 22: -
, S-N , Bilkarta Nr BD 121. 

En kortbok över Sverige i skala 
1 ,500.000 tr yckt i fyra färger 
vägarna i rött . Inbund en i klot
band i bekvämt format med bla
den pra kt iskt ordnade sö alt man 
med el! t umgrepp direkt slår 
upp önskat blad . En modern 
väg kar ta tryckt 1951. Pris 12: 50 

, S-N , cykelkarta Over Sve
rige i ska la 1 :300.000, tryckt i 
lyra färg er och upptagan de av
sevä rt fl era väga r än bilkar
ta n. 

Del I, Nr 88 477. Söde r om 
Göteb org . 

Del Il, Nr 88 478. Göt eborg
Stpck holm. 

del 111, Nr 88 479. Stockholm 
-Mora . 

Pris pr del inb. 7: 50 

Vägkarta Nr 8D 122. Motor
männens väg kart a över Sveri ge, 
i ska la 1: 1 milj . 15 blad 20X 24 
cm och regi ster inbund en i spi
ralrygg . Pris 4: 50 

Turistkarta Nr 88 415, över 
Sverige i skalan 1 :300.000 upp 
delade i 24 blad . Va rje blod in
löst i en kartongp är m. Ett först
kla ssigt verk utgive t under med
verkan av K. A . K. och Svenska 
Tur istfärening en. Vid rekvisition 
angi v blodets nummer enl. ovan
stöende indelningsplan . 

Pris pr blad 2: 75 
Karta över Stackholm Nr 88 

291_ Ny karta jämte vägvisare 
över Stockholm med gatunamn , 
husnummer, spörvag ns- och buss
lin jer samt namnregister. Tryckt 
1951. Pris 1: 50 

Hur man ser Stockholm Nr 88 
504. Kort a samt 160 sid. illustr . 
beskrivning av sevärdh ete r, nö
jen m. m. En värdefull modern 
och tr evlig gui de . Tryck t 1949. 

Pris 4: 75 

Dragspelsskolor 
Dragspelsskola Nr BE 30. Ju

larbo-Gyllings dragspelsskola m. 
fingersäftning, är en mycket 
praktisk och omty ckt skola för 
den som fr ön nybörjarstadiet vill 
arb eta sig fram ti ll skicklig not 
spela re. Ny upplaga, helt om
arb etad och kompl efle rad O \! 
Andrew Walter . Pris 4: 50 

Dragspelsskola Nr BA 104, för 
2-radig t spel jämte en samling 
omtyckta tonstycken · i lättlett I ig 
siff erskrilt . 25 olika musikstycken . 

Pris 1:-
Dragspelsalbum Nr BA 103, för 

2-radigo spel, innehå llande mar 
scher, val ser, schottis , pol ko r etc. 
i läftfattlig sifferskrift . Pris l : -

Pianodragspelsskola Nr BE 29. 
En full ständig lä robok för piano 
drag spel. ln nehöllet är upplagt 
på ett enkelt o ch lättfattligt sätt, 
sö att e leve n därigenom l år kän
nedom söväl om noterna som 
spelteknik en. Tryckt 1940. 

Pris 6: -
Dragspelsskola Nr BE 31 • 

Svensk-Norska dragspelsskolon 
för knappspel av Ottor Akre. 1 :o 
delen, för nybörjar e i notsp el
ning . Behandlar ingöende de 
första grund erna i notspelning 
med successiv ökning av svårig
hetsgrad en . Flera populära drag 
spelsma rscher och val ser m. m. 
ingö i häftet . Pr is 4: 50 

CLAS ÖHLSÖN & C,o A.-8 ., INSJON 
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Gr öna Visboken Nr BB 488. 

Den trev l igaste och mest om
växla nde v isbok som utgivi ts i 
Sver ig e. 325 vi sor, gamla och 
nya, sorg lig a och lust iga, vackra 
oc h burl eska. Bl. o . 80 vi sor ov 
da ge ns mest po pu lära trub adu
rer . Melodi stämma t i ll varj e vi sa . 
Rikt och ro l igt i llus tre rad. 400 
sidor . Inbund en. Tryc kt 1949. 

Pri s 8 : 50 

A llsångshäfte Nr BA 97. Ett 
hä fte m. 45 st. kända visor och 
sönger. Nå got ur in neh. : Barn
domshemmet, På Re ines strand, 
Vört land , Du gam lo du fri e , 
Elvsbor gsvisan, A manda Lund
bom, Skepp'arvisa, Lugn v i lo r 
sjö n, Vintern rasat ut, Do ld mel
la n furo rna, Här ä r guda gofl 
a tt va ra m. I l. , m. Il. 

Pris 0 : 30. Pri s pr 5 st. 1: -

Lopp -Lisas sånger Nr BB 517. 
Texten t ill nä rmare 100 av Lapp 
li sas omt yc kta sö nger vara v 
fle rta let med melodist ämma. 

Pris 3: -

Visor man aldri g glömmer Nr 
BB 185. 180 oförg lömliga viso r 
frö n det g lada ött ita let till de 
senaste ö rens stora ,slag nummer . 
192 sid . Tryckt 1950. Pris 3: 50 

Från gamla glada tid er Nr BB 
233. Innehå ll er ett 50-to l kända 
och omtyck ta ga mla v isor 

Pris 1: 50 

Bordsvisor Nr BA 95. Ett häft e 
innehölla nde 15 stycke n tr ev l iga 
bordsviso r . Tryc kt 1941. 

Pris 0: 50 

Stora Visboken Nr BB 72, 78 
av Evert Taubes mest kä nda vi
sor. 128 sido r. Tryckt 1951. 

Pris 3: 50 

Den gamla visbo~e n Nr __ BB 73, 
Ga mla skillingt rycks, s1oma ns
emigran t- och ral lar viso r med 
f le ra. Sammanlagt 122 v isor d är
nv en avde lning av Ni ls Fer li n. 
224 sido r. Tryckt 1946. Pris 2: 50 

~ ... pr, \ tl (I<• 

människokännaren ~~ -=---= 

M änniskokä nnar en Nr BD 100, 
av Gust av Lundgr en, ör e n po
pu lär hand led ning i konsten a lt 
bedö ma männi ska n efter huvu
dets fo rm, hä nderna, kroppe ns 
hö lln ing , ha ndsti len m. m., m. m. 
Med 220 b il de r och 32 skri ftprov. 
Tryck t 1951. Höft . 6 : -, in b. 8: 50 

FOR FEST OCH SCEN 
Festar ra ngör ernas handbok Nr 

BA isa, av B. Za nde r . Något ur 
inneh.: Hur en fest kommer ti ll ; 
inköpen, a rt ister och dan smusik, 
rekla men, ansökan om t i ll stå nd . 
A l lmänna r6d: affi scher och an
nonser, ba rnfester, basa rstönd, 
belysning , dekoratio ner, fö rsök
r inga r, högta la ran lägg ning, in
köp, skömttävl ing ar och lekar 
m. m. Tryckt 1944. Pr is 0 : 75 

För Scen och Kabar et Nr B8 
232. Rödg ivare i scenupp trädan 
de, sminkning mm., samt upp slag 
t ill klu bbtester, maskerad er o . 
dyl. Pris 2 : -

Vad ska ll vi hilla på? N r BD 
53, 376 uppslag för tr ev lig a pro 
gram i klubba r oc h fö rening a r 
av Sven Bergma n. Pri s 3 : 50 

Tips fö r klubbl ed are Nr BB 
516. Han dbok speciel lt för klubb 
leda re i , Unga O d lor e>-verk
sa niheten men ö r mycke t värd e
ful l fö r alla slags ungdo msleda 
re m. Il. Beskr ive r slöj d- och 
hobbya rbeten samt täv linga r o ch 
a ndra t ips ti ll program pu nkter. 
400 sid. ill ustr . Tryck t 1950. 

Pri s 7: 50 

Får jo g lo v? Nr BB 71. Lärobok 
i mod ern och ga mmal da ns av F. 
Fredb erg . En lättf attlig och mo
dern handl edn ing med stegk a r
to r. 1.27 sid. Try ckt 1952. 

Pris ~: 50 

Stora bi lbo ken N r Bil 1. Bi ld er, 
beskri vninga r, pris m. m. på 150 
oli ka 1952 li rs b il mode ll er. Dess
utom en avde lning med röd v id 
bi lköp, sa mt hur man bedö mer 
begag nade b i lar . Bil ens skötsel, 
kö rtekn ik, fe lsökn ing, reparatio 
ner m. m. 128 sid . 

Pris 6 : 50 

Recept och 
beskrivningar 

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

RA 1 Förn icklingsba d . 
RA 2 Til lverkning av spegelg las. 
RA 3 l mpreg nerin g a v tä lt . 
RA 5 Skid valla . 
RA 6 So lbodolj a . 
RA 7 Bo I longgas. 
RA () O xide ri ng av meta l l. 
RA 9 Meta ll fä rgnin g. 
RA 10 Po leri ng av trä . 
RA 11 Fy rverkeri. 
RA 13 Myggo lja . 
RA 15 Julgra nsbloss. 
RA 16 Flug l im. 
RA 18 Ra kkrö m. 
RA 20 Skokröm. 
RA 21 Skosmörja. 
RA 25 Lödpas ta . 
RA 26 Framstö l ln. av b lå kopio r. 
RA 27 Försi lvr iAgsbad . 
RA 28 Förkopp ri ng . 
RA 29 Medel mot myro r. 
RA 30 Hå rpomado . 
RA 32 Kö ld bla nd ning ar. 
RA 33 Krukvö xtgödni ng. 
RA 34 Två l. 
l?A 35 Såpa . 
RA 36 Ackumulotor lodd ning . 
RA 33 Etsning av stö l. 
RA 39 Etsning av g las. 
RA 40 Stöp nin g av l jus. 
flA 42 Rött och blö t1 bl äck . 
RA 43 Fra mka l ln ing av fil m. 
RA M . Kop ierin g . 
RA 50 Bi lp utsmedel. 
RA 52 Hörv c1tten. 
RA 53 Fotog rafis k! b l ixtp ulve r . 
RA 5~ FörtP,nning. 
RA 53 Parf ymer. 
RA 59 Kemiska !r o l lkonste r. 
RA 60 Tröbefser . 
RA 61 Meta llb etser . 
RA 6?. Stereofotog rafering . 
RA /·3 l ödn ;ng med lödtenn . 
RA 64 Högg lans pö foto kop ior . 

Bokrealisation 
Restup p lago r av böcker som 

urtogit s ur kata logen , sä lj as i 
satser t i ll ha lva bo khande lspri set . 

Recl isa tions sat s Nr r.e 151 ro 
maner. ungdomsböckc r m. m. 
Bruttopr is c ,a 10, - . Pr sots 5: -

Reali soti o nssats Nr Re 16, di 
verse teote rpjöse r, ske1chböcker 
m. m. Brutfopris c ,a 8: -. 

Pr sats 3: !-0 

ÖPPNA SPISAR ....... 

Oppna spisar N r 6D 170. Et1 
häf te med 40 skisser i sto rl ek 
l 7x 21 cm med trev liga förslag 
f i l l öp pna spisa r för villo r, sport 
stugor och stör re gi ll estugor . En 
värdefull hjä lp för murare , vi lla 
bygga re och övr ig a för vil ko den 
öppna spi sens yttre u1formning 
ä r av i ntr esse . 

Pris 3: -

O ppno spisar Nr BE 84. En 
hand bok utgive n av , Hem i Sve
rige, . Må nga försla g til l spi sar 
somt röd om utföra nde oc h kon
str uktion. 96 sid. 150 i l lusfr . 

Pr is 6 : 50 
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RITNINGAR 
Bygg, själv en stjärnkikare! 

N i ko n själv til lverka ett 15/150 
cm spege lteleskop, förstorand e 
upp till 200 gånger, efter nedan
stående handbok, innehållande 
r itn ingar och utfö r liga instruk
t ione r fö r tillve rkningen av så
väl de optiska som mekaniska 
deta l jerna. Ett av de int ressan
taste hobbyarbeten en händig 
person kon ta sig fö r med. To
ta la mater ia lkostnaden för te le
skopet blir c :o 70- 100 kr. be
roe nde på utfö ran det. Vi til lhan
d ahå l la glos och a ll behöv l ig 
materia l lä r slipning och pa le
r ing m. m. Prislista medföl jer 
handboken. 

Handbok Nr BE 36, hur mon 
slälv bygg er ett spegelt-:,leskop. 
I lustrera d beskr ivning jämte ri t
ningar av civilinge~jör R. Schö ld
str öm. Andra upplagan. 

Pr is 6: -
VIND -ELVERK 

Ritning N r RO 7. Ful lständig 
beskri vn ing til l ett e l-verk, vars 
huvudsak lig aste bestånd sde lar ut
göres av en gammal bilg enero
tar . Deta ljerade anvi sning ar fö r 
lin d ning och sammanställning. 

Pris 1: 65 
TURBIN 

Va ttentu rbi n Nr BA 4. Beräk
ning och konstruktion av en vat
tenturbin sam kon kopplas t ill en 
vatt enledn ing och avge en effekt 
på c :o 1/4 hkr, denna kon i sin 
tu r dri va en mindr e generator 
för be lysning och laddning av 
batteri er. Pr is 1: 65 

PUNKTSVETS 
Ritning RB 145 till en li ten lätt

byggd punktsvetsopparat lär 
amat örer . Matos fr ån ett bil
batte ri. Pr is 1: 50 

M ETALLSVARV 
Ritning Nr RO 6, ti l l en enkel 

metolsvarv för amatörer. Skola 
1: 1. Längd 700, dubbhöjd 86, 
dubb avstånd 320 mm. Pris 6 : -

Ritning Nr RB 142, till T. f. A :s 
a matörsvarv. Ska la 1: 2. 

Pris 5: 50 
SLIPSTEN 

Ritning Nr RO 81, till mata r
dr iven sl ipsten. Ett fynd fö r va r je 
0 111atör och yrk esman. Drives av 
motor på c,o 1/5-1/4 hkr . Has
ti ghet på slipstenen c ,a 70-80 
var v pr minut . Pris 1: 95 

Väl utförda ritning ar omfattan
de det aljri tningar med fullstän
dig måt tsött ning och sommon
stöllning sr itni ng , allt i skala 1: 1. 

G jutgo ds 
Vi tillh a nda hålle r även obea r

betad mate rial passande till 
ångmask inerna utom til l RD 115. 
Prislista medfö ljer ritni ngarna el
ler kon erhå ll as pä begäran . 

Ritning Nr RO 109, till l iten 
ency lind r ig ång maskin , med 18 
mm cylinderdio m. Höjd 125 mm. 
Maskinen är utfö rd i mössing<
gju tgods . Pris 1: SO 

Ritning Nr RD 110, t i ll två
cylind ri g ångmaskin, samma som 
RD 109; men i tvåcyli ndrigt ut
förande. Hö jd 125 mm. Längd 128 
mm. Pris 2 : -

Ritning Nr RD 113, ti ll ång
panna med tuber. Stående mo
de ll , höjd 350, diom. 11~ mm. 
Specie ll t avsedd lä r maskinerna 
N r RD 109 och 110. Pris 1: 50, 

Ångmaskiner 

Ritning N r RD 111, till ency
lindrig modellån g maskin. Mas kin- , 
effekt c :o 1/4 hkr vid 4 kg/kvc m. 
Höjd 340, längd 215 och sväng
hjulets diom. 220 mm. Pris 3 : -

Ritning Nr RD 112 til l kom
pou ndångmoskin, c, o 2/3 hkr vi d 
4 kg/kvcm å ngtryck . Maskine ns 
hö jd 360, längd 340 mm. Sväng - 1 

hju lets d io m. 220 mm. 
Pris 6: -

Ritning Nr RD 115, t i ll ventil 
ång maskin med liggande utfär
ro nde . Maskine ffekt c ,o 1/4 hkr 
v id 4 kg/kvcm . 

Pris 5 : - 1 

Modelljärnvägar 
Våra r itninga r öve r lokomot iv och vagna r öre syn nerl igen de

taljrika sko lri tni nga r avsedda lä r skickl iga model lbygga re. Som 
exemp el kon nämnas att loko motiv Nr RD 118 bestå r av öve r 200 
delar. Ritningarn a o mfatta fullständiga måttsättn ingo r öve r a l lo 
detal jer. Samt l iga ri tn inga r öre i hel sko la lä r spå rvidd 0. 

Ritning N r RD 118. Snäl ltågs
lokom otiv lär ångdrift. Total 
längd med fende r 540 mm. Cylin
derdiom. 17 mm. Ritning en om
fotfar 3 blqd i stort format. 

Pris 12: -

Ritning Nr RD 119. Persontågs
och väx l in::islokomotiv . Längd 276 
mm utan tende r. Lokomotiv et ä r 
avsett lär e l-drift mede lst in
byggd moto r i pannan. 

Pris 4 : 75 

Ritning Nr RD 121. Elektr. mo
tor lär spårvidd 0. Motorn avses 
att inbyggos i ångpannan på lo
ket RD 119, men kon även an
vä ndas t i l l e l- lok . Pris 2 : -

Ritning Nr RD 122, t i ll en res
gop svogn . 4-ox lod stor modern 
vag n i samma typ som person
vagn. Längd 437 mm. Pris 4 : -

Ritning Nr RD 123. Ciste rnvag n-
typ. Längd 186 mm. Pris 1: 75 

Ritning Nr RD 124. Opp en gods
vag n. 4-ax lod, längd 380 mm. 

Pris 2 : 75 

Ritni ng N r RD 120. Elektr . snäll
tågs lokomotiv. Längd 376 mm. 

Pris 4 : -

Ritning Nr RD 83, t i ll det sven
ska M-l oke t i sko la O och H 0. 
En T. f. A.- ri tning r it ad av Ruston 
Longe. 5 blad och 23 sid. arb ets
beskriv nin g. Pris 12: -

Diverse ritningar utgivna av 
Teknik för Allo 

Ritning Nr RB 120, till ritap pa-
rat fö r ritborde t. Pris 2: 15 

Ritning Nr RB 122, ti l l en liten 
ett r ig tvåtaktsmotor. Med utförlig 
arbetsbeskr ivning. Pr is. 0 : 95 

Ritning Nr RB 123, ti ll en minia
tyrdi ese lmoto r på 1/10 hkr . Med 
arbetsb eskr ivni ng. Pris 2: 15 

Ritning Nr RB 125, ti ll en ko
pie r ingsappara t lär fotografiska 
kopio r upp ti l l 13X 18 cm. Ritni ng 
och o rbetsbeskr ivn i ng. 

Pris 7 : 85 

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

Kombinerad snickerimaskin 

Ovanstående il lustration visor en praktisk snicke r imoski n som 
helt kon byggas av de n händige amatö ren, med undantog av 
sjä lva hyvelkuttern med dä rå sitlond e arbetsve rktyg. Prislisto på 
dessa moskinde lor medföljer ritningen. Tota l längd 160 cm, höjd 
90 cm. 

Ritning Nr RD 73, til l ovanst åe nde maskin komp lett med a rbets-
beskrivn ingar. Pris 5 : -

Ritning N r RD 80, t i l l sågbo rd Nr 2 till ovans tåe nde snickeri
moskin . Utrustad med detta sågbord kan utföras en mång fa ld 
a rbeten med enbart sågklingon. Pris 3: -

Ritning Nr RO 75, till en komb. 
ba nd- oc h skivputs moskin. Rit
ninga r jämte arbetsbesk rivning . 

Pris 2: 85 

Ritning Nr RO 79, t i ll en tramp 
d riven klyvså g . Bordet häj- och 
sänkbart. Ritning och arbetsbe
skrivning . Pris 2: -

Ritning Nr RO 12, till en trä 
svarv lä r motord r ift e ll er tramp
ning . Enkel men kraftig konst ruk
tion av t rä och smide. Pr is 1: SO 

Rit ni ng Nr RB 13, t i ll hyvelbä nk, 
putshyve l, rubank och såg. 

Pris 0: SO 

Ritni ng ·Nr RD 67, til l en bä nk
bondsåg. Hela hö jden c,o 1 me
ter. Pris lä r r it ning jä mte arhets
beskrivning. Kr. 2: -

Bondsågr itning N r RD 11. Rit
ning t i l l en bandsåg lä r tr amp 
ning. Tillverkas av t rä. 

Pris 1: 50 

Ritn ing Nr RO 77, ti ll en löv
såqning smoskin lär trompnino . 
Ti ll ve rkas av t rä. Pris 1: -

. Ritni ng Nr RD 74, ti ll fonerpress 
med bocka r oc h pressk ivo. 

Pris 1: -

Trädg årdsgungo Nr RD 10. Rit
ning ti l l t rädgårdsgungo med två 
soffor. Pris 1: 50 

Ritn ing Nr RD 82, til l en iskä lke. 
, Pris 0: 75 

GITARRITNING 
Ritni ng Nr RB 140, til l en gitar r. 

Ritni ngen är utlä rd i naturl ig 
stor lek och r itad av en fack man. 
A rbetsbesk r ivn ing medfö lje r. 

Pr is 2 : -

NÄVERSLOJD 
Nä verslöjd Nr RO 143. En lit en 

hor.d lednin g med illu str . beskriv
ning på sex o lika sake r att göro s 
av näver . Pri s 1: -

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

Vävstolsritning Nr RO 9. Rit
ning til l en av husmodersko lo 
rekom menderad vävstolst yp lä r 
hemmet somt till en pr aktisk 
kuggstä ll ning och kugg a r. 

Pris 1: 50 

Vävstolsbeslog , i extra prima 
utfö ra nde av smid esjärn . Satsen 
bestå r av allo smidesbes lag . 14 
de lar, som erfordras t i l l vävs to l 
enl igt ovanstå ende r itning . 

Sots Nr M 849, omålat järn . 
Pris 14: -

Sots Nr M 850, olum .bronserat . 
Pr is 15: 50 

Slöjd ritningar 
Ritningshäfte Nr BB 423, in ne

hå l ler r itni nga r ti l l: nystkrona, 
tambu rspege l i o l ika modelle r , 
pol la r i o lika model ler , säten, 
bokstä ll , troppstege, bokhyllo r , 
syskrin, boktråg, hänglomp o, nät 
skå lar i öve r 60 o l ika modelle r 
oc h skörn inga r, leksokssege lbåt 
m. m. Pris 1: 50 

Ritningshöft e Nr BB 424, inneh . 
r itningar till: Tro l leripropeller, 
vindvi sore med kompass ros, blom
ster lådor, fågelho lka r, l åg elbord , 
träskedar, träslevar , bor ds lomp
stokor i många o l ika mode l ler, 
nattd uksbo rd, bor d, stol , skåp 
m. m. m. m. Pris 1: 50 

Ritningshöfte N r BB 422, inneh . 
r itni ngar till snöskridskor, såg
låda, skärbräden, kna°llpulver
pisto l , l jushållare, fiaspel , räv
spel, slipshäng are, blomkr ukställ , 
äggs tä ll, koro ttbricko r, lju sstakar 
i över 50 ol ika mod eller, l juskro
nor, ho nddukshängor e, öve r 40 
olika mode l ler til l docko r i trä
skulptur m. m. Pris 1: 50 

Träskulptur 
Modell serie N r RO 125, om

lottar skärning av tassar , klor 
och b ladornament lä r ben ti l l 
stola r , bord och sockla r. Rit
ni nga rna upptag er även över
stycken till denna stolmodell. 
Trev liga sniderier och skärningar 
ti l l br evpre ssar och sigi ll med 
djurmotiv . Formarbeten av nät
skå lar och ljusstakar . Seri e 1 A . 
Pris pr sots r itninga r och mönster 

Kr. 1: 80 
Modell serie Nr RO 126, inne

hå lle r mönster o . a rbetsritn i nga r 
ti l l lj usstakar, lompetter, skåla r, 
mäbe lorna ment, klockfode r, golv 
ljusstoko r, m. m. Serie 2 A. Pris 
pr sots ri tningar och mönster 

Kr. 1: 75 
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Ritning Nr RD 114, t i ll gr a mmo
fonmöb el med utrymme fö r in
monter ing av gramm ofonch assi 
e l ler skivvöxlo re. Dessutom rym
lig t skiv fock fö r 25- 30 cm skivo r 
somt bo khylla och bako m denna 
skå p med dö rr på gaveln. 

Pri s 1: 15 

Möbelritningar 
Möb elr itninga r . 1, 10-del s skola 

t ill enkla möble r . M åt t ä ro ut
satta somt förk laring a r på hop 
sättn ingen av möblerna , så at t 
var och en sam är någo t så när 
händig i att snickra själv kon 
göra sina möbl er. Ritade 1934-
1940. 

Pris pr ritn ingssat s 1: -
Ritnin garn a levere ras i följ a n

de satser , 
Fli ckrumsmöbelritning Nr RB 20. 

Innehål ler en soffa, en säng, en 
sekretär , ett toa lettbo rd , stol , 
blo mpiedesto l, natt du ksbord. 

Herrum smöbe lr itni ng N r RB 19. 
Satsen innehå ll er ett skr ivbo rd , 
en skr ivsto l, en bok hy l la, en 
soffa , sto l och ett rökbord . 

Ritning Nr RB 24, t i ll 3 stycken 
olik a f6 töljs tommo r somt beskriv· 
ning på stoppn ing sarb etet. 

Möbelr it ning Nr RB 21, in ne
hå ller ett spe lbo rd, 3 o lika sy
bord, 2 o lika ta burett er, en not· 
hy lla, 2 oli ka b lomstöl l. 

Sportstugemöbelritning Nr RB 
22, innehå l ler en torsöng, ka rm
stol , sto l, bord , skåp, bänk och 
fönsterhy lla . 

Söngkammarm öbelritning Nr RB 
23. M öbe ln innehå ll er säng, toa
lett bord, l inneskåp, tabu rett, sto l, 
nattd uksbord och bord. 

Möb el ritni ng Nr RB 25, t i ll ro
d io bord , soffbo rd , hollb ord , p ia 
nobänk , taburett , 2 o l ika sto lar, 
spegel bord. 

Salsmöb elritning Nr RB 107, 
i nnehå londe en buff e, en soffa 
med utdrog , bord med utdrogs· 
skivo r , sto l och server ingsbord 
på hju l. 

Sängkammormäbelritning Nr RB 
108, innehå ll a nde ett nattduks
bord, toa lett skåp , speg el, en
ma nssäng, linneskåp, stol oc h 
ta burett . 

Herrum smäbelritning Nr RB 112, 
innehåll ande skrivbord med lös 
hurts, lågt skåp , d yschotel l, by rå, 
bokhy ll a , sto l och bo rd med 
kakelp latta. 

Sporl stugemäbelritning Nr RB 
110, in nehå lland e hörnskåp , bo rd , 
större och mind re sto l, vi lstol , 
kista , sä te, pall och hörnbänk. 

Trädg årdsmäbelritning Nr RB 
111, innehål lan de bo rd, soffa, 
ta burett och länsto l. 

Klac kfodralsritnin g Nr RB 113, 
innehå l la nde tre oli ka bordsur, 
två o li ka gol vur och två o lika 
väggu r. 

Nedanstående r itningssa tsc r til l 
möbler av äld re typ , r itade 1923 
-1 934, real iseras . 

Herr umsmäbel Nr RB 1. 
Köksmöbel Nr RB 14. 
Sängkam marmöb el Nr RB 16. 
Oltam a ner Nr RB 17. 
Hallmöbel Nr RB 18. 

Pr sots 0: 25 

Intarsiamönster 
med r itningar, mönster och be· 
skr ivning a r t i ll vac kra i nlä gg· 
ningo r av ol ika trä sla g. 

Mön sterhäfte Nr RD 130, t il l 
bords la mpa , ba rb ord, ciga rrett
skrin och syskri n. 

Pris 1: 75 
Mönsterhäfte Nr RD 131, t i l l 

klockfod er för bord sur och för 
väggu r , gar d inbrä da och radi o· 
bo rd . 

Pris 1: 85 
Mänster hälte Nr RD 132, til l 

t id ning sställ , ba rdsur, spegel bord 
oc h spegelrom . 

Pris 1: 85 
Möns te rh äfte Nr RD 133, t il l 

tre oli ka skri n, bricka och räk· 
bord . 

Pris 1: 75 
Mönsterhäf te N r RD 134, ti l l 

mode rn by rå, han dspege l och 
pörmo r ti l l gästbok somt beskr iv
ning på in bindnin g av denna . 

Pris 1: 85 

Byggnadsritningar 
Ritnin gar till spart stugor , uthus

byggnader, gr indar, staket, höns
hus m. m. Ritad e av byggnads
ingenjör G. Salamans san . 

Pr is pr r itn ing 1: 50 
Nr RB 37, egnah emslodu g6rd 

som rymmer en hä st, 3 kor, svin, 
höns, ka lv, log e, lagkista, vagn 
bad, moposin m. m. 

Nr RB 39, hönshus i ovdelninp ar 
för a l ika sta mma r, va rje avdel
ning rymmer en sta m om 25 höns, 
kon utb yogos för 20 stammar. 

Nr RB 40, hönshus fö r 50 höns. 
Nr RB 41, hönshus för ave lsstom 

och 100 vä rphön s. 
Nr RB 42, kyc kling hus i ovde l

ninQor . 
Nr RB 57, 2 ol ika trägrinda r, 1 

järng ri nd , 2 al ika tr ästaket och 
ett järnstaket. 

Nr RB 58, 2 o li ka trägr inda r , l 
järngri nd , 2 o li ka trä sta ket och 
ett iörnstoke t i and ra mod ell er 
ä n Nr 57. 

Nr RB 59, sommarstuga inne
hå l la nde ett stort rum med öpp en 
spis, kök , skaff eri, fö rstuga, käl
lare . 

Nr RB 61, sommarstuga med 
kök, skaff er i, ga rde rob, ett sto rt 
rum med öppe n spis, fö rstuga 
och sängkammare. 

Nr RB 62, sommorstuoo med ett 
stort rum, kok vrå, källar e, vind
f6 ng , Öppen vera nda efte r hela 
lån gsi da n. 

Nr RB 65, ko lo nistuna t yp • Lil l
vr ån> med ett rum och kokv rå . 

Nedanstå ende ritningar öra ri
tade av byggnadsingenjör E. Fors 
år 1939. 

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

m, med storr um, sovrum, kök, 
ve ra nda oc h ga rde rober . 

Nr RB 77, sportstuqo 7,20x 4.20 
m, med rum och kök, förstuqo , 
ga rde rob, ved bo d och molerio l
bod . 

Nr RB 74. Spo rt-, ja kt- och f is
kar sluga med ett rum och kokvrå, 
förstuga med skåp . Stor lek 2,9x 
4,2 meter . 

N r RB 75. Spo rt-, jakt- och fi s· 
ka rstuga, sto r lek 3,5X 4,6 m, med 
veranda , ett rum med kokvrå, 
sovplats över he la verand an. 

Båtbygge 

, llygg själv Eder båt, Nr BB 59. 
Ha ndb ok i enkla re båtbygg er i 
av John Svensson. Prak tisk hjä lp
reda v id bygg a ndet av rod d
segel- och moto rbåt a r, kanote r 
kajake r m. m. 160 sido r och 138 
illusl ri . 5,e ti l löka de upp lagan. 
Tryckt 1948. 

Pri s 3 , 25 

Ritning Nr RD 78, til l en insjö
eko , löngd c ,o 4,5 m, stö rs la 
br edd c:a 125 cm. En stabil , läll 
rod d och ry mlig eko . Ett speci· 
e lit manteringss ält gör de n myc· 
kel lö ll by gd . Pris pr ritni ng med 
arbetsbesk r ivni ng och mate ria l· 
förteckning . 

Kr . l , 25 

Ritning Nr Rll 143, till vatte n· 
cyke l, som mo n gör ov en go m· 
ma l cy kel somt trä och mason it. 

Pr is 1: 50 
Ritning Nr Rll 144 t i ll pad del 

torped , längd 180 cm, en ro lig 
sa k för bad et, vorm eo ma n 
snab bt fo r sig from i vatt net. Mo n 
pad d la r den l igga nde på tor· 
peden med benen i vattn et. 

Pris 1: 50 

Båtar byggda av masonit 
llåtritning Nr RD 44. Moto rbåt 

med V-bott en, 5,5 m lång , 1,4 
m br ed. För inom - elle r utom· 
bo rdsmolo r. Byg ges av trä och 
mason it. 

Pris 5: -
Båtrit ning N r RD 46. Roddbåt 

med f la t bo ll en, 3,5 m lång, 
bred d 1,3 m. Bygges av t rä och 
masonit. 

Pris 3: -
ll å tritning Nr RD 47. Roddbä1 

med fl a t botten. Längd 4 m, 
bredd 1,4 m. Bygges av trä och 
ma sonit. 

Pris 3: -
Kanotr itni ng Nr RD 42. Sege l· 

ka not 5 m 16ng, l m bre d . Byg · 
ges av masonit. 

Pris 4: -
Båtritning Nr RD 98 t ill en 

Canada -kanot med f la t bott en. 
Löngd 4,5 m. Att b\'ggo s av t rä 
och mosoni te e l ler kaur ill immod 
p lyw ood . 

Pris 4: -

CLAS OHLSÖN & C : a A. -B ., IN _S .. JON 

Båtritningar 
Ritninga rna ä ro i skola 1: 10 och åtfö ljas av 

utförlig arbe tsbeskri vni ng . 

I 
Mollmönster (spon truto r och stövmönslerJ i no· 

turlig sto r lek kunna erhå l las till a llo neda nstående 
bå tr iln ingar. Pris pe r sols detsamma som fö r mol· 
svaran de båtr i tni ng . I De f lesta av här upptagna bått yper f innas av
b i lda de i konstru ktö ren John Svenssons bok , Bygg 
sjä lv Eder båt>, nr BB 59. 

Roddbåtar 

Båtri tning N r RD 36. Ritning ti ll 
en rund bott nad , klinkby ggd rodd 
bå t. Läng d 4,3 m, bred d 1,4 m. 
Löttr odd . 

Pris 4 : -
Båtr itn ing Nr RD 37 i likhet 

med RD 36, men försedd med 
hjö lpsege l. 

Pris 4 : -
Båtritning Nr RD 90 til l en 

klink byggd, fl a tb ottn ad snipa. 
Längd 4,5 m, bredd 1,5 m. En 
vac ker, bär ig båt , lätt 0 11 bygga, 
g rundgående, lött rad d och pos · 
sanda till fi ske. 

Pris 5,-
Båtritning Nr RD 31. Ritning t i ll 

en fl a tbottnad ro ddbå t. Längd 
4 m, bre dd 1,3 m, mo l lo t d jup 
midskepps 0,45 m. 

Pris 3: -
Båtritn ing Nr RD 105. Klink

by ggd , rundbott nad jo ll e ov 1rö. 
Vac ker, bär ig o . lö ttrod d. Län gd 
3,5 meter . Pris 4: -

Båtritning Nr RD 32. Ritning t il l 
en roddsnipo . Längd 4 m, bredd 
på mo ll 1,3 m. Ma ll at djup 0,45 
meter . Kl inkbyggd . Pris 4: -

Båtritning Nr RD 92 til l en lite n 
jo l le. Lä ngd 2,5 m. Kli nkbyggd . 

Pris 4: -
Båtritning Nr RD 93 t ill en ex tra 

lö tt roddbåt , byg gd av kaur it 
li mmod p lywood. Lä ngd 3,8 m, 
bredd l ,25 mete r. Pris 4: -

Segelbåtar 
Ritning Nr RB 115 till TfA ,s fo lk· 

bå t ,S ländan • , (7 b lod !. Lä ngd 6 
m. Bredd 1,6 m. Spontuts log med
fö lje r . En vacke r segel båt ri tad 
ov Jack M . !ve rsen. 

Pris inkl. l icensavg ift 12: -
Båtritning Nr RD 22 t ill en lite n 

segel jo ll e med centerbo rd . Lä ngd 
4 m, br edd 1,5 m. En li ten g rund
gåe nde jo ll e, för inom skärsseg

.... 
Båt r itn ing Nr RD 23 till en 

klin kbyggd segelsnip a. Längd 4,5 
m, bredd 1,6 m . . En god a l lmoge
typ, passande til l såvä l y rkes· 
som nö jesseg l ing . Pris 5: -

Båtritn ing Nr RD 33. Ritning 
t ill en V-bo tt nad segelkutte r med 
ruff. Lä ngd 5,6 m, bredd 1,7 m. 
M allo1 dj up 0,55 m. Klinkb ygg d . 

Pr is 5 : -
Båtritnin g Nr RD 26. Ritn ing till 

en ha lvdäc kad segelkutt er 6 m 
lång, 2 m br ed, smöcke r koste r
typ , med 3 o lika tocke l ri tn ingo r . 
Klink byg gd . Pris 6 : -

Båtr itnin g Nr RD 16. Ritning ti l l 
fl atb ott nad ha lvdäckad sege lkut
ler med lös kö l. Längd 4,5 m, 
bred d 1,5 m, djup gåe nde c: o 30 
cm. En båt som är enke l och lätt 
att bygg a , men ändo ck trev l ig 
och modern mod ell. Kl ink by gg d. 

Pris 4: -
Båtritning Nr RD 94 ti l l en Kos

terkutte r . Lä ngd 7,5 m. Bredd 2,6 
meter . Att bygga s på kli nk e ll er 
kro ve ll. Smäcker fo rm. Ruffad . 
Id ea li sk feriebå t. (Skola 1, 20.1 

Pris 12: 
Motorbåtar 

~ ' ~ ~~ 
Båtritning Nr RD 127. En om

tyck t bått yp fö r utombord smotor . 
Vacker och lä tt båt som byg ges 
på kli nk e ler li stkrov ell, i båda 
fa l len med baso nde, lätta och 
b illiga spa nt. Län gd 5,5 m, br edd 
1,6 meter . Pris 10: -

li ng . Båtritning Nr RD 128. Mod ern 
Pris 4: - strömlinj eformad trubbno s med 

Båtritning Nr RD 95 till en V- fö rd äck och vin druta . Bygg es på 
bo ttnad pojkb6 t. Längd 5 m, listk rovel. För inom- ell er utom
Bredd 1,7 m. Att byggas hel t bor dsmotor. Lä ngd 5,35 m, br ed d 
ell er de lv is av kouri tplywood . 1,8 meter . Pris 10: -

Pris 5: - Båtritning Nr RD 144. Modern 
typ för inombo rdsmotor, li knar 

Ritning Nr RD 25 ti ll Bleking- för egåe nde tvö . L6gt och br ett 
eko , längd 4,5 m, bred d 1,5 m, fö rdäck med vi ndr uta och tr ubb 
en lit en god slöbå t ov ga mmal nos med falla nde för stäv . Längd 
vä lkänd typ. K inkb yggd. 5 m, br edd 1,75 m. Båten är lö tt 

Pris 4: - och kon byggas på klink e ll er 
Ritning Nr RD 38 till Blek ings- li stkr ove ll öve r sa mma mall a r . 

eka. Längd 5 m, br edd l .75 m. En 4- 7 hkr båt motor e ller lite n 
Pris 5: -

1 
bilmotor använde s. Pris 10: -

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

Båtritning Nr RD 129. Stor 
mode rn, ruffad motorbå t med 
fa l lan de för stäv somt utbogod 
trubbno s, som ger god p lat s i 
ruff en åt 8 personer. Bygges ov 
1 tums listkrovell på sågade 
spant och basad e svepti mmer. 
Längd 7 m, bredd 2 m. 

Pris 10, -
Båtr it ning Nr RD 34 t i l l en !i

len sno bbg6 ende V-bo lt enbå t för 
uto mbord smotor. Längd 5,5 m. 
Krav e llb yggd . Pris 5: -

Båtri tn ing Nr RD 30 til l en 
l iten kl inkb yggd bål fö r uto m
bordsmoto r. Lä ngd 6 m, bredd 
på ma l l 1,5 m. En lältby ggd 
bått yp, som I igger vac kert på 
vatt net. Unde r det 16ngo för däc
ket ko n anord nas två ko jer: 

Pris 5: -
Båtritning Nr RD 28. O stersjö

koster . Kombi nerad sege l- och 
motorbå t, lä mpli g för såvä l fiske 
som för nö jessegli ng . Typen är 
en bred , styvse gl onde oc h god 
sjö båt. Kli nkbyggd. Ri1ningen vi 
sor två o lika tock l ingsför sla g. 
Båt'ens längd 7 m. Pr is 6: -

Båtritning Nr RD 27. Ritni ng t il l 
en ruff ad motor bå t. Lä ngd 7 m, 
största br edd 1,9 m. För inom
bordsmotor 6-1 5 hkr . Aven pos · 
sande för en bi lmo tor . Ruffen 
rym/ner 5- 6 perso ner. Kravell 
byggd . Pris 5: -

Båtritni ng Nr RD 103 til l -en 
semesterbå t. Längd 6,5 m, bredd 
1,9 m. En båt so m kan a nvändas 
i öpp en sjö runt vår a kuster . 
Ruffa t för skepp med p lats för 8 
personer e ll er 3 sovplatser . 

Pr is 6 : -
Båtritning Nr RD 104 t ill en 

semesterbåt. Lä ngd 7,5 m, bredd 
2,2 m. Ruff p6 för skep pet m9d 
p lats fö r 10-12 personer kring 
bordet. Ett l itet ,fa mi ljeho te ll >. 

Pri s 8: -
Ritning Nr RD 29, t i ll en liten 

snabbg åe nde moto rbå t som byg 
ges på kl ink. A nvändb ar fö r så· 
vä l inom- som uto mbordsmotor. 
Båtens längd 5,5 m, bred d 1,6 m. 

Pr is 4: -
Bålritning Nr RD 17. Rit ning 

ti ll en molor b6t 6 m lå ng för 
inomb ordsmoto r. Kon bygga s på 
klink e ll er krovell eft er samma 
r it nin g. Lä mp lig för mind re bil
moto r. Pri s 4: -

Båtritning Nr RD 43. Mo torb åt 
med fl at bo ll en. 5 m lå ng, 1,33 m 
br ed . För s6vö l utom- sam inom 
bordsmotor. Bygges av trä och 
masoni t. Lä lt a tt bygga. 

Pri! 5: -
Båtritning Nr RD 19. Ritning t il l 

en motorb åt 5 m lå ng, 1,5 m br ed . 
Lämp li g fö r insjöar . Passand e 
fö r uto m· oc h inombo rdsmot0 rer. 
Klinkb yggd . Pris 4 : -
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SUPPORT-GAPSVARVAR för modellmekanik 
HUVUDDIMENSIONER: 

Total längd . . . . . . . .. .... . ... . ..... ... .... 400 mm 
Dubb avstånd ............ . ................ 150 > 
Svarvdiame ter öve r bädden . . . . . . . . . . . . . 90 > 
Svarvdi amete r öve r tvärs liden . . . . . . . . . . . 50 
Svarvd iamete r i gapet .. . ........... ... . . 110 
Gape ts br edd från p lanskivans yta . . . . . . 22 > 
Spi ndelborrningarn as d iamete r . . . . . . . . . . 5 > 
Slide rnas matni ngslön gde r . . . . . . . . . . . . . . . 44 > 
Slide rna s uppspönningsytor .... .. ..... 38X78 > 
Spi ndelnosens gänga BSP 1/8" 28 gä ngor pr tum. 
Vöxelhiul 10 st., 20, 25, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 
66 kugg. 
Dr iv remskivan för 6 mm rundr em. 
Div remskivons diometra r 28, 42 och 56 mm. 

Svarvstålsals Nr K 616, 
med 7 st. olik a svarvstål. 
Runda 5 mm av kolstål 
härdade och anl öpta. I 
träklots . Pris 7: 75 

Svarvstålhållare Nr K 
603, för runda 5 mm stål. 

Pris 2:-
M~dbringare Nr K 607. 

Gr ipvidd 15 mm. 
, Pris 1: 75 

Vinkelhylla Nr K 609, 
användes på plans kiva 
e ll er att hå lla ve rkt ygs
sli den som vertik als lid 
m. m. Pris 6: -

Försöttare Nr K 606, an
vändes vid svarvning med 
handstål. Pris 7 : 25 
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Delningsapparat Nr K 
594, lö stes på vertikalsli
den elle r på ve rktygsslid 
på vi nke lhy llo . Spindel
nosen lika svarvens. Svar
vens vöxelhjul anvä ndas 
för delning. Kombine rad 
de lning möjlig . Använde s 
vid frä sning av kugghjul , 
gradering m. m. Utan 
kugghiul. Pris 48 : -

Chuck Nr K 600, med 
3 st. härdade stålbackar. 
Grip er upp till 16 mm. 

Pris 16: -

Svarva, borra , gänga, fräsa, arborra, sköra kug
gar m. m. i stål, metaller, trä isolationsmoterial 
och andra äm nen. 

Drift en sker med fotdrift elle r med el-moto r över 
transmission . Erford erlig effekt är c :a 1/8 hk. Svar
varna öro av bästa svenska gjutjärn och stål, 
lackera de och delvis pole rade. Spindellagren öra 
radiel lt och axiellt ansättba ra. Spindeln är ge
nomborrad med koniskt hål för d ubben och hor 
gängad nos med krag e. Alla slid er öra av la xtyp, 
ansättbara och lå sba ra . Verktygsslid en är vridb ar 
för konsvorvning. Längdsliden hor långa anlögG-
ningsytor och glider ända upp till motdockon. 
All a matningsratta r ho ansättbart axialglapp. 
Svarvarna levere ras norma lt med dubbar och 
medb ri ngareskiva. 

Svarv Nr K 593 utrustad enlig t 
vidstående ill ustrati on med hjul
hållar e, växelhjulsats, ledare
,kruv samt rattmatad motdocka. 
Automat isk matni ng. Vikt c :a 7,5 
kg . med olje ta llrik. 

I 
t 

i 

l 
~ 
Wf) 

Vertikalslid Nr K 608. 
Vrid - och låsb ar i 2 p ion . 
Förva nd lar svarven t i ll en 
liten frä smaskin. Slid en 
I iko svarvens. 

Pris 19: 50 

Planskiva Nr K 599 
Diameter 83 mm. 

Pris 7: 90 

KUGGHJUL 
Vöxelhjulsats Nr K 597, 

10 st. frästa kugghjul , med 
kuggt a len 20, 25, 26. 30, 
35, 40, 45, 50, 60, och 66. 
Vikt c,o 500 gram. 

Pris 38: -

Extra kugghjul Nr K 598, 
med något av kuggtolen 

Nr K 597. 
Pris pr kugg 0: 16 

Pris 186: -

Remledarearm Nr K 595, 
med två br ytrullor. Att 
användas vid drift under 
bänk av svarv med auto
mati sk matning, med eller 
utan oljeta llrik. 

Pris 15: -

Transmission Nr K 615, 
med 150 mm remskivo 
samt drivr emskivo, lika 
svarvens. Pris 26: 50 
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Fotdr if t Nr K 613 med 
3 st. hastighet er och e1 
lite n remskiva för låga 
va rvta l och stor drag 
kra ft. Diom . 200 mm. Vik t 
11 kg . Pris 49: -

Bandslipmaskin Nr K 
963, helt av stål m. bond
skivor av gumm i och ki l
spå rskivo av lättme ta ll. 
Med kullage r och auto
mati sk bondspänning. To-

' ta l höid 570 mm. Bredd 
135 mm. Vik t 2300 gr. 
Bandhiul ens diam . 100 
mm. Bandbr edd 25 mm. 
Remskivans dia m. 65 mm. 
Kra ft behov c,o 1/4 hkr. 
Ar bet ar lik a bro för trä
som meta ll bea rb etning 
och användbar till a ll 
sla gs slipning och ruts
ning. Genom den vä av
vägd a bondspänn ingen 
och bondski vo rna s e lasti
ci tet är det mycke t lött 
att vid bea rb etning av 
runda och o iömno ytor 
arbete såvö I mot bande t 
som mot skivorna. En 
verkligt vä rde full maski n 
såväl för yrkesbruk som i 
hobbyve rkstade n. Ett slip
bo nd medfö lj er . 42, -

Sli pband , änd lösa 25X 
1200 mm av smörgelduk 
pa ssand e avonst. bon d
sli omoskin . 

K 998 li no 1: -
K 999 mede llino 1: 10 
K 1000 medelgrova 1: 15 
K 1001 grova 1: 25 

Slipskivor, 75 mm diam . 
och 10 mm oxelhål. 

K 645, br ed d 6 mm. 
Pris 3: 30 

K 646, bredd 12 mm. 
Pris 3: 75 

Universalmaskin Nr K 
1020, med slipskiva , 70X 
12 mm med skyddskåpa 
och anhåll, filtpol ertri ssa 
samt bor rchuck med 3 
bockar och 5 mm grip
vidd . Moto reff ekt 1/7 hkr. 
Gå r på både lik- och 
växe lstr öm och finn es för 
110, 130 el ler 220 volt. 
Total längd 26 cm och 
höjd 14 cm. Pris 118: -

Univers olmaskin Nr K 26. Slip-, po ler- oc h borr 
maskin somt ci rke lsåg i ett. Helt tillv erkad ev 
järn och stå l i stabi l konstruktion. Höj- och sänk
bart slip- oc h sågbo rd i stor lek 12x20 cm. Bor r
chucken tar borrar upp till 10 mm. Som tillb ehör 
med fö lja, slipskiva 100X 15 mm, cir ke lsåg lOOX 
1 mm och po lerskivo 100x l5 mm. Remskivo för 
8 mm rundr em. Tota lvikt 3,8 kg. 

Slipmaskin Nr K 989. 
Kraft igt utförande av 
lackera t gjutj ä rn. För 
slips kivo r upp ti ll l ". 
Axeldio m. 15 mm. Utväx
ling 12: l. Ställb art anhå ll 
med anordning för slip
ning av borrar. Med sl ip
skiva 6" X l ". Vikt 3,9 kg. 

Pris 46: -

~ .__, 
Slipskivor IKorund- ke

ro miskoJ. Storl. 5X l/2" 
med 1/2" oxe lhål. 
Nr K 846, fi n. 
Nr K 847, mede lfi n. 
Nr K 848, mede lgrov . 
Nr K 849, grov . 

Pris pr st. 6: 75 
Slipskivor, storl ek 5X l " 

med 1/2" oxe lhål. 
Nr K 926, grov . 
Nr K 927, med ium. 
Nr K 928, lin . 

Pris pr st. 10: 30 

Pris 74 : -

Slipma skin Nr K 10. 
Med stativ av lacke rat 
gjutjärn och fo stsöttning s
o nordn ing för bo rd . Med 
115x 20 mm sli pskiva . 

Pris 13: 50 

Filklove Nr K 1037 av 
alumini um med lösa stål
käfta r . Längd 125 mrn. 
Gr ipv idd 15 mm. 

Pris 3: -

Filklove Nr K 120, med 
33 mm breda slipade käf
tar. Längd 11 cm. 

Pris 3: 75 

C L A s O H L s O N & c: o Ä. - B., I N s l o N 

l nstrumentmoko rstöd ov 
bästa fab r ikat , väl här 
dade och pole rade. För 
urmake ri - och finmeka nis
ka arb eten. Läng d 75 mm. 

Nr K 43, fy rkantig fo t. 
Nr K 44, spetsi g fot. 

Pris 8 : - , 

Bordsk ruvstycke Nr K 
387, av pr ima svenskt 
fabrikat. Längd 15 cm. 
Svar tl ackera t. Även bru k
bart som stöd. Bredd 28 
mm. Största gri pvid d 50 
mm. Vikt 0,8 kg. 

Pris 4: 75 

Paro lle !lokruvstycko Nr 
K 293, i ext ra kraftig och 
prak ti sk konstruktion . 
Mycket lö tt gång. Dubb el 
spindelför ing. Vik t c,o 1 
kg. Svenskt fobr. Käft
bredd 50 mm. Pris 5: 60 

Univers alt ån g Nr K 530. 
Användba r fö r en mång 
fald ändamå l_. t i ll exe mp. 
vid snickeri, plåtslage ri
och mek. qrbete n, repa
rationer m. m., då dessa 
täng er i många fal l an 
vä ndes med stör re fördel 
ö n skruvtvinga r . Tången 
ä r kvick o . behändig att 
anbringa på a rbetsstycket 
och hor en kraftig och 
hållbar fjäder. Tångens 
tota la längd 180 mm, 
spännvidd 70 mm, kä ft
br edd 30 mm. Pris 1: 80 

Universaltång Nr K 678, 
ä r i lik het med N r K 530. 
Längd 150 mm, spänn
vidd 60 mm, kö ltbrecl-1 
25 mm. Pris 1, 50 

Univer saltång Nr K 666, 
ä r i li khet med K 530. 
Längd 110 mm, spänn
vidd 40 mm, köftbredd 
17 mm. Pris 1:-
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K 505 K 658 K 659 
Skruvme jsel Nr K 505, 

stäl lbar, Fast, häger eller 
vä nsterg6n g . Lackera! 
handt ag i bekväm form. 
Klingan s läng d 130 mm 
och 6 mm bre d. 

Pris 1: 75 

Skruvmej sel Nr K 658, 
med 95 mm I6ng och 6 
mm br ed stål klinga . Po
lera! trähandtag. Hela 
längden 175 mm. 

Pris 0 : 25 

Skruvmejsel Nr K 659, 
med mycket kraft ig s!6I
kl;nga, lä ngd 50 mm, 
bredd 8 mm. He la läng
den 120 mm. G ulp olerat 
tr äskaft. 

Pris 0 : 50 

) 

I 

K 660 K 661 K 662 
Skruvmejse l Nr K 660, 

med 125 mm I6ng och 5 
mm bred st6Iklingo, po
lera! !röskoh. Hela löna · 
den 225 mm. Pris 0: 55 

Skr uvmejsel Nr K 661, 
med 140 mm I6ng och 8 
mm br ed mycket kraftig 
st6Iklingo , gulpo lerat tr ö
skel! . Hela längd en 265 
mm. Pris O: 75 

Pryl Nr K 662, av bl a nk
pol era! st6 1. Spetsen fy r
kan tig m. ska rpa kanter, 
skaft av rödpo lera ! trä, 
m. genomg6ende kli nga . 
Hela lä ngden 175 mm. 

Pris 1: 45 
Pryl Nr K 663, är i lik

het med K 662, men e j 
försedd med genomg 6e n
de klin ga . Pris 0: 85 

Skruvme jsel, extra kraftig ! utfö rd i kromvanC'
diumst6I med mattförkromad yta. Skaft av sloG· 
säker specialplast. 
Nr Blod d im. 

K 951 1/4 X 4" 
K 952 5/16x 5" 
K 953 5/16X 8" 
K 954 3/8 X 10" 

Tota l längd 
19 cm 
23 cm 
30 cm 
38 cm 

Pris 
4: 25 
6: -
6: 75 
9: -

Vinkelverktyg Nr K 958. Ställba r! frön 0'-;-45°. 
Avsett för ro terande verkt yg, s6som skruvme1sla r, 
hyls nycklar, göngtoppor etc. Tillverkat av prima 
st61. 4-delod chuck med max. 6 mm. grip vidd . 
En mejsel medföljer. Längd 37 cm. Pris 17: 75 

~!&di! 9i ~\ -::;Q-
ar:r::=,n cO:rr;;:::rp 

Tryckskruvmej sel Nr K 211, Model l 130 A, högsta 
kvalit et o mställba r fö r höge r- och vönste rg6ng 
somt f~st. Förn icklad. Atföljes av -3 mejsla r av 
ali ka br edd. Längd utskjut en 44 cm. Pris 22: -

I 
~ 5ii j 5 Hi###t 

Tryck ~kruvme1·5.el t::lr Kl Skruvmejsel av prim a 
~5. Stallbar ar hoger, 

1 
sta l med isolerande hond

vansterg6ng so mt fast.: tag av plast. 
Förni ck lad. Åtf ö ljes av 3i _ . 
st . mejsl ar i olika bredd. I Nr Longd Pm 
Längd utdrag en utom K 967 12 cm 1: 25 
mejse ln 21 cm. K 968 16 cm 1: 30 

Pris 11: 50 K 969 20 cm 1 : 35 

26 

.a 11 

Skruvmejsel Nr K 757, 
för finmekaniska arbeten. 
Den ha r fy ra utbytba ra 
st6Iklingor 1-2 mm bre· 
da . De extra kli ngo rna 
förvaras i skaftet . Till verk. 
av massing och förnick
lad. Lä ngd 10 cm. 

Pri s 1: 75 

Skruvmejse l Nr K 850. 
Trevlig fi ckmej sel med 
skaft av tro nspo renl pla st. 
Längd 12 cm. Pris O: 65 

-
Skruvmej slar av ameri 

kan sk! ex. kra ftigt fabri
kat för sedd a med pat en
terad oro kti sk skruvh 6 I
lare. K

0

ling a n av bl6 on
löpt sexkanl st6I, handta g 
av gen o mskinlig p la st. 
N r Lä ngd mm Pris 

K 735 105 3: 25 
K738 160 5: 50 
K 739 245 6: 7.5 
K 740 335 7: 75 

Sy lskaf t Nr K 859, med 
fern issat träskaft och 2-
backig förn icklad chuck. 

Pris 0, 75 

Hylsnyckel sats Nr K 
1033, av fa rni cklot st61. 
Med räffla t handtag , 
längd 15 cm, och 5 ut
bytb a ra hy lsor för 6-
kants muttrar med 5-9 
mm gripvidd. 

Pr sats 8: 75 

Hy lsmejsel Nr K 164 
med 6-konlhy lsa av polc· 
rot stål och skaft av ebo
nit. Längd 23 cm. Finnes 
för följande muttervidder 
3, 4, 5, 6 e ll er 7 mm. 

Pris 4: 25 

Skruvmejslar, av bl6 a n
löpt st6 I, i fern issade tr ä
skaft m. mässingsholk . 
Nr Längd Bredd Pris 

K 769, 16 cm 3 mm 0: 30 
K 770 19 • 3 • 0 : 35 
K771: 22 • 3,5> 0:35 

Sylbor rar , av bl6anl öpt 
st6I i gul a trä skaft, med 
mä; sing sholk . Längd 16 
cm, gro vlek 3 mm. 

Nr K 772, med helr und 
spets. Pris O: 30 

Nr K 773, med holvru nrl 
spets. Pris 0: 35 

Nr K 774, med fy rkon t-
spets. Pris O: 35 

Universalverktyg Nr K 
966, av förni ckl at st6 I m. 
sta d igt , reffl o t gr e;,p . 2 
oli ka skruvmejslar , upp
rymmare somt syl för va
ras i ska ftet och fa slsöt
ta s vid behov med e:t 
ha ndgr ep p i h6IIor en. 
Skaftets längd 105 mm. 

Pris 4: 50 

Skiftnyck l.ir av hej cir
smitt stå l. 20' vinkel. 
Nr Längd Pr~ 

K 59. 4" 10 cm. 4: 25 
K 60. 6" 15 cm. 4: 85 
K 61. 8" 20 cm. 5: 95 
K 62. 10" 25 cm. 8: 70 

Skiftnyckel Nr K 816. 
Hejad av stå l och helt 
härdad. Längd 15 cm. 
Gripvidd 35 mm. 

Pris 2 : -

~I ~ ,X , 1/ ,· 

,-~ I 

Cykelnyckel Nr Y 259. 
Hylsnyckel av mattf ör
nicklat st61. Passc r till de 
f lesta muttrar. Bär finnas 
i va rj e cykelväska . Längd 
14 cm. Pris 1: 40 
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Rörlå nger i stab ilt utföran de av pr ima st6I. 
N r Största rärdim . Längd Pris 

9: 75 
19: 25 
24: 50 
33: -

K 201, l" 310 mm 
K 202, 2" 530 • 
K 203, 3" 700 • 
K 204, 4" 850 > 

Rörtå ng Nr K 1044 av 
krom-va nod ium stå l. Helt 
mattf örni cklad m. b lanka 
käf tar . Lön gd 240 mm. 
Största gr ipvidd 50 mm. 

Pris 8: 75 

~ ~-=-a 
Kombinationstång N r K 

1003. Blanks li pa t huvud 
med fl ack-, rör- och av
bita rtång somt tråd klip -
pare. Bästa kval itet. 
Längd 7". Pris 4: 75 

: 
Komb inationstång Nr K 

799, med ha ndtag en iso
lerad e med ext rc tj ockt 

Rodio tång Nr K 52 av 
prima stål med blankp o
lerad e, invä nd igt re ffl ode 
käf tar m. av bitar e. Län pd 
20 cm. Pris 5: 25 

Sidavbitare Nr K 1004 
med enkell ed, längd 5 
tum. Engel sk kva lit etsl6ng. 

Pris 4: 40 

Sidavbitare Nr K 51 av 
prima st6 I med blanks li 
pade käft ar . Längd 6 
tum. Pris 5: 75 

oc: __ : 

Plåtsox Nr K 575, av 
bästa Eskilstuno fab rikat. 
Längd 10". Pris 13: 20 

Plåtsax Nr K 271. Med 
svartl ack era de skänklar 
och blonkslipode skör. 
Användba r till såvä l rak- , 
rund· som fasonkl ippning . 
Längd 28 cm. Pris 14: -

gummi. Kombin erad rö r-, Hovt ång Nr K 870, av 
fla ck- oä ovbito rtö ng. kra ft igt svenskt fabrik a t. 
Längd 19,5 cm. Pr is 

7
: 

65 
Längd 15 cm. Pris 2: 75 

Bokstavssta nsa r I av ex
tra pr ima fab ri ka t. Finnas 
i 5 olika bokstavshö jde r . 
Satserna best6r av 27 
sta nsar i pl åtetui. · 
Nr Bokstavshöjd Pr sats 

K891 2 mm 25: 25 
Rör tång Nr K 108. Ett 

kra ftig t och lätt hanter li gt 
ve rktyg av prim a st6I. 
Största gr ip vidd 63 mm. 
Längd 230 mm. 

Pris 5: 75 

Atlastång Nr K 817, til l
ve rkad av mattförni cklat 
stö l och med refflade och 
härdade käftar. Den kan 
användas som flo ck- och 
rä rtång, filklove , skiftnyc
kel m. m. Nyckelvidd en 
kan med en skruv ställa s 
frå n 0-25 mm. Längd 225 
mm. Pris 11: -

Kombinationstång Nr K 
232. Svart med blanka 
käftar . Kordonge rade 
skänkl a r . Rört6ng, plåt 
sax, avbit a re i ett verk
tyg. Längd 200 mm. 

Pris 5 : 30 

Kombination st6ng Nr K 
233. Som färeg6ende men 
m. gummiisolerade skänk
lar . Pris 7, 60 

Griptång Nr K 993. Ett nytt mycket praktiskt 
verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plo c· 
ko r upp detalje r etc. p6 sv6r6tkom lig o ställen 
motore r, rad ioap parat er osv. Tillve rkad av mäs
sing med fjäder och grip klor av st61. Längd 40 cm. 

Pris 3 : SS 
Griptång Nr K 994. Samma som föreg 6ende men 

50 cm lång. Pris 3: 95 

Spännt ång Nr K 35, 
wirespö nnare, böjt6ng 
och sidavbi ta re i ett 
verktyg . <lösta kval itet. 
Längd 14 cm. 

Pris 5: 60 

• 
:: 3> ) 

Pincetl Nr K 755, för
nickla d, längd 8 cm. 

Pris 0: 40 

K 892 3 mm 31: -
K 893 4 mm 34: -
K 394 5 mm 36: -
K 895 6 mm 38: -

Si!fe rsta nsar, 9 st. stan
sar 0-9 , av extra fi nt 
stå l, omsorg sfullt utförda 
och förvarade i pl6te tui. 

Nr K 780, siff erhöjd 2 
mm. Pris pr sots 9: 50 

Nr K 781, siffe rhöjd 3 
Pincett Nr K 97, för- mm. Pris pr sats 11: -

nick lod, lä ngd 11 cm. Nr K 782, siffe rhöjd 5 
Pris 0: 60 mm. Pris p1r sots 13: 75 

Graverslicklar av extra pr ima specialstål. Bil
derna visa profilerna i naturlig storl. Uppgiv 
önskat sto rl eksnummer. Pris 2: 35 

' ' ' 3 6 
Spetsstickel Nr K 982. 

J I I 
5 10 

Flackstickel Nr K 980. 

' ''' 5 10 15 

Bollslickel Nr K 981. 

Knivstickel Nr K 983. 

&\)\ .Al .--~ u~@ä 
Stickelskaft av 

lövt rä. 
Nr 

K 987. 
K 984. 
K 985. 
K 986. 

Längd 
30 mm 
30 mm 
45 mm 
60 mm 

polerat 

Pris 
0 45 
0 40 
0 45 
0 50 
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l ödte nn, 50/50-procen 
ti gt bästa engelska löd
tenn i 2 mm tråd, har ts
fyl ld . 

N r K 685, i ringa r om 
3 mete r. 

Pris 1: 50 
Nr K 940, på pl åtspo le 

om ½ kg. lc:a 23 m). 
Pris 9: 75 

AlUMINIUMlODNING 

lödmetall Nr K 937 för 
lödn ing av a luminiu m och 
lätt meta ll . Använd es l ika 
som löd tenn. 

Pr stång 1: 75 

lODSAlVA m. TENN_ 

löd salva Nr K 810, in
nehål land e tenn o. mag
nesium, arm ed små löd
ningar kan göras myc ket 
enke lt a . sna bbt, t . o . m. 
utan lödko lv, med endast 
en tändst icka . My cket 
pra ktiskt a tt ha t il l ha nds 
fii>r tillfäll iga löd ningar. 
I tube r om 50 gra m. 

Pris 1: 20 

löd sal va av god kvali 
tet i b leck burka r. 

Nr K 807, inneh. 25 g r. 
Pris 0: 40 

Nr K 808, inneh . 50 gr . 
Pris 0: 65 

Nr K 809, inn eh. 100 gr. 
Pris 1 : -

~ ljit ~ ~ 
lödsats Nr K 102, för

pa ckad i ka rtong, inne
hå l I a nde en lödko lv i 
storl ek 13X 16x 47 mm, en 
stång löd tenn, en bi t so l
mio k, en pensel och en 
f iasko lödsy ro, samt ful l
ständ ig beskr ivn. på t il l
vä gagångs sätt et vid löd
ning. Pr is pr sats 5: -

l ödsats Nr K 103, i l ik
het med N r K 102, men 
med lödko lv i stor!. 16x 
19x 55 mm a. störr e fla ska 
lödsy ra och te nn. 

Pris pr sats 7: -

LODVERKTYG 
ELEKTRISKA lödko lvar, paten terade , svenskt fa

br ikat. S-märkta. A l la de lar öra lött utbytba ra. 
Levereras med sladd oc h stickkontakt. Föras i 110, 
12~. e l_ler 220 valt . Vid order uppg iv önskad vo lt
sponning . 

Nr K 619. Effekt 100 wa tt . l ängd 310 mm. 
Pr is 26: -

!i 

Nr K 825. Effekt 80 wa tt. längd 300 mm. Enklar e 
utfö rande ön fö regå ende. 

Pris 20: 50 

E 

Nr K 477. Effekt 100 watt . l ängd 335 mm. 
Pris 21: 50 

lödkolvställ Nr K 842. Ett pra kti skt ställ pa ssan
de kalv N r K 477. 

Pris 1: -

Reservelem ent, pa ssande t i l l ova nstående löd-
kolvar . Vid ord er ang iv önskad voltspönn ing. 

Nr K 478, passande Nr K 477. Pris 8: -
Nr K 622, pa ssande N r K 619. Pris 15: 75 
Nr K 843, passande N r K 825. Pris 10: -
Reservspetsar till lödkolva r. 
Nr K 882, passan de N r K 619. 
Nr K 883, passande N r K 825. 
Nr K 884, passande N r K 477. 

Pris 3: 50 
Pr is l: 80 
Pr is 3: 90 

, ~) 
El-lödkolv Nr K 844, prima svenskt fa brik at. Med 

sladd och st ickkontak t. Effekt 190 wa tt . Längd 300 
mm,_ vikt 0,8 kg. Finnes fö r 110, 127 och 220 vo lt . 
S-markt . Pris 34: 50 

Reservelement Nr K 845, passande kolv N r K 844. 
Pr is 18: -

t h 

El-lödkolv Nr K 822, svenskt fab r ika t S-mör kt. 
L!itt utbytb ar lödspe ts. Effekt 75 watt . M ed sladd . 
Finnes fö r 110, 127 och 220 volt . Pris 12: 75 

l ödlamp a Nr K 950, fö r 
rödspr it , br inner c ,a 35 
min. på en fy llning . Den 
ger en het sticklåg o med 
900" C temp. Idea l isk för 
tenn- elle r hå rdl ödning 
och här d ning av små de
tal jer . Till ve rkad av mäs
sing och helt förni cklad. 
Hö jd 15 cm. 

Pris 16: 75 

lödlampa Nr K 507, m. 
0,15 lit ers behå ll a re av 
mässing . För bensin. Höjd 
115 mm. Vikt 200 gra m. 

Pris 11 : 50 

Blåslampa Nr K 509, m. 
extra krafti g behå ll a re 
rymmande 0,25 l iter. Reg 
ler ing sskruv. Vik t 650 gr. 
För bensin. 

Pr is 18: 50 

r 
lödr ör Nr K 1034 av 

järn med trämunstycke . 
Använ de s för a tt få en 
sti ck lågo fr å n spritl ompo 
för små lödning a r m. m. 
Längd 23 cm. 

Pris 2: 50 

Reservelem ent Nr K 881, passande ko lv 11-lr K 822.1 
Pris 5: 50 I 

~'- ~i@~~ 
• • 

lödkolv Nr K 99, av 
kop por , med handtag av 
trä . Kolvens storl . lOx 
13x 45 mm. Pris 1: 35 

lödkolv Nr K 100, storl . 
lödkolv Nr K 506. >O ptimus> fö r bensi n med 16X 19x55 mm. Pris 2 : 25 

auto matisk rensningsona rdning, sjä lva k~ lvens lödkolv Nr K 101, i 
storl ek l ~x 14X 62 mm, lö ~gd med ha ndtag 30 cm. starl . 22x 25x 65 mm. 
Extra pri ma svenskt fab ri kat. Pris 17: 25I Pris 4: 65 
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Metallsågbåge Nr K 732, i myc ket krafti g och 
stab i l konstru kt ion . Försedd med hel gjut et hand 
tag som l igger vä l i hande n, somt ett l ika lede s 
g jute t städ för vä nster ha nd . Det godo grepp et 
mon få r på de tta verktyg underl ättar arb etet be
tyd lig t. En kvol ite tssok som mon trivs med . För 12" 
b lod. Vikt 0,7 kg . Pris 10: 50 

J~- =i·· =:J~. '. ..... ~ 

Hammare, av bästa sven
ska stål. Slag och pän 
noggrant här dade . Ska ft 
av bok . 
N r Vikt gr am 

K 898 80 
K 899 200 
K 900 400 
K 901 600 

Pri s 
2 : 20 
2 : 50 
3: 65 
4 : 85 

Metallsågbå ge Nr K 111, stäl lba r för blad läng -
de r upp t i ll 33 cm, ha ndtag av trä . Längd c :o Kulhammare av prim a 
50 cm. Pr is 3 : 50 svenskt stå l med slag och 

Metallsågbåge Nr K 565, av smärglo t järn, med kula härdade och slip a-

trä ha ndtag passande van l ig t 12~" b lod . Pris 2 : 50 dKN3.r9Sks/~rr vfi· Pris 

METALLSAGBLAD K 40 0 180 2: 50 
l 250 2 : 75 

K42 3 430 3: 65 
K41 5 600 4: 90 

• 
Samtl iga sågb lod ho 

frä sta tänd er och äro 
härdade i tänder och 
rygg, med ett mjukar e 
mella nparti . Föres i två 

.. 8111 ~p----~, ~ 
, o l ika ton dni ngor, 18 tän

de r pr tum är fö r kle
na re jä rn och stå l, mäs
sing, koppo r och g jut-

' järn ... 22 __ tön~ er pr t u_m 
är for 1arn ror so mt for 
hå rt stå l . Ex. pr ima 
svensk t i llverkn . 12 tum 
lå nga, 1/2 tum br eda. 

Nr K 112, med 18 tän
der. 

Figursågblad Nr M 637. 
Blode t är tanda t runt om 
var för de t vid fig ursåg 
ning ej behöver vr idas . 
Geno m anbri ngand e av 
nedanstående hå ll ar e 
pa ssa b lod en i van liga 
stäl lba ra meto ll sågb ågo r . 
Finnes i f in-, medelg rov 
och grov huggning . Blo
dets längd 20 cm. Diam e
ter c: o 2 mm. 

Pri s pr st . 1 : -
Nr K 442, med 22 tä n

der. 
Hållare Nr M 638, fö r 

ovanstående bl od pas
Pris pr st. 0 : 25 sonde till meto llsågbå-

Pri s pr duss. 2 : 50 gar . Pris pr po r O: 50 

Lödtång Nr K 685. Käf
ta rna nyp as ihop av en 
kra ft ig f jäd er. Längd 14 
cm. Pris 2: 40 

Verktygssats Nr K 90 
bestående av körnor e, 
hugg pip a 5 mm, mejsel 
och hål sto ns 4 mm. Pri ma 
verktyg i t räk lots. 

Pr is 3: 50 

•& ··-

Huggmejsel Nr K 555, 
av extra pri ma Eskil stuna
lab rik ot . 
Lä ngd 4" 6" 8" 
Pri s 1: - 1: 80 2: 45 

Håltång Nr K 56 me,d 
6 o l ika hå lpipo r 2- 6 mm 
för pa pp, läder o. dy l. 
Längd 21 cm. Pri s.6 : -

Hå lpipa Nr K 955 av 
matt förn ickl at stå l. Med 7 
lött utbytbar a härdad e 
stå lpipo r i d im. 2 ti ll 8 
mm som fö rva ras i skaf
te t. Längd 12 cm. 

Pris 15: 25 

Hålp ipa Nr K 956 av 
bäs ta o ljehä rda t stå l. Med 
skaft och 5 pipo r i di m. 
15, 18, 20, 22 oc h 25 mm. 
Förva ras i ställ av olj at 
lövt rä. Pris 21: -
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Magnethammare Nr K 
791 med magne tkraft en 
koncentre rad i en punkt 
i centrum och i öv r igt 
omagne t isk. Höjd 10 cm. 

Pris 5, 50 

~ '-" _..,,,_ -: :; a 

Tapetse rare hammare Nr 
K 903, vi kt 200 g . Skaf t 
av ask, längd 27 cm. 

Pris 3: 90 

1---- . :J 

Gummiklubba, av svart, 
massivt gummi med trä
skolt . Extra pr ima fab ri
kat . 
N r 

K 819. 
K 820. 
K 821. 

Längd Vikt 
29 180 
29 300 
40 600 

Pr is 
4 : 25 
4 : 75 
0: 25 

Skärslev Nr K 804, av 
stå l, med lac kerat ha nd
tag. Kli ngons sto rl ek 9X 
15 cm. Pris 2: -

~ 
Slipskiva Nr K 805, av 

stå l, med ni tat och lac
kerat handta g. Skiva ns 
storlek 11 X26 cm. 

Pris 4: 15 

(f@s=s=i$ 
:,nic karehammare Nr K 

790. Helt bl a nk med skaft 
av ask och lä rstörkn ings
skeno r v id fäs tet. Med 
spi kutdro go re. Vi kt 510 
gr. Läng d 33 cm. 5 : 40 

~ 
Skomakarehammare Nr 

K 902, vikt 400 g . Skaft 
av ask, längd 25 cm. 

Pris 4: 65 

CI 

Hammarskaft Nr K 421, 
av ask, fyrka nti gt lä ste 
30X l 6 mm. Längd 36 cm. 

Pris 0 , 55 
Hammarskaft, ova lt l äste . 
Nr Längd cm Pr is 

K 4:'2. 25 0: 30 
K423. 35 0: 35 
K424. 45 0 : 55 

Stiftapparat Nr K 70 
med magneti sk ko lv lä r 
islogn ing av små spik, 
stift m. m. somt med spå r 
fö r islog ning av specia l
klammer. Dessa medlä lio 
i ri kli gt sort iment jämte 
jä rnpl atta l är nitning . Allt 
fö rvarat i tr äskri n sto rl. 
21 xBx 4 cm. Pris 7: -

Sti ftappara t N r K 66 
samma som fö reg . men 
utan lå da och klammer. 

. Pris 4: -
Klammer N r K 67 lä r 

ovonst. stilt appa rot. I på 
sar med 200 st. 
Längd mm. 

8 11 14 18 22 
0 : 25 0: 30 0: 35 0: 40 0 : 45 

Iläggnings slev Nr K 803, 
stål , med loc kernt och 
nit at handta g. Blodets 
storl . 12,5X 18 cm. 

Pris 3: 80 

Murslev Nr K 802, av 
stå l, med lacke ra t o . ni
tat hand tag. 

Storl . 8" 
Pris 2 : 95 

10" 
3 : 90 

29 



Skjulmå tt N r K 868, för 
in- och utvöndig mätni ng 
somt med djupmått. Allo 
mått ov lösos direkt på 
skolon. Av speciolstål o. 
hel t hö rda ! till slo yt
hårdhet. Skolan ör gra 
de rod i 160 mm o. 6 eng. 
tum. Med nonieskala för 
l/10 mm och 1/128" av lös
ning . Göng tabel l på bak 
sida n. Ett högklassig! pre· 
cisionsverktyg av bösta 
Esk i lstuna fabrikat. 

Pris 29 : -

~ 
Skjulm ått N r K 945, ett 

b i lligt men fullgott mått 
av prim a fabrikat med två 
noni eskalo r, 150 mm och 
6 eng . tum. Användbar! 
fö r ytte r-, inner- o. djup
mått. Löpa ren förflyttas 
med friktio nsrull e . 

Pr is 6 : 30 

~ 
Ritsmått Nr K 853, för 

både trä och meta 11. Ett 
pre cisiansve rktyg av hög
sta kvalitet . Ti llverkat m, 
pol erat st6I, med specia l
härdade dubbla skör tr is
sor . Längd 15,5 cm. 

Pri s 9: 75 

Gla sskärare Nr K 142 
med 6 st. stålt r issor som 
efte r hand kan fr amvri 
das. Förnicklad och för
sedd med polera t tr ä
handtao. Längd 14 cm. 

Pris 1: 35 

~ -
Glasskärare Nr K 260, 

av pole rad mässing, med 
5 skör av vilka 4 st. öro 
fö rvarad e inuti skaf tet 
jä mte skruvmejsel. 

Pris 1: 50 

Gla sskärare Nr ' K 331 
för rundskörni ng av g las. 
Kan även använda s som 
van l ig g lasskärare. Inuti 
skaft et fö rvar as lösa skör 
samt skruvmejsel. Med 
gummifot . Skärd ia m. frå n 
5 upp till 24 cm. 

Pri s 2: 60 

30 

Skjulmått Nr I( 962 i god 
kvalit et. Skolläng de r 120 
mm och 5". Fr ikti onsrull e 
och låsning på löpa ren . 

Pris 12: 50 

'E 

Mikrometer Nr K 1017 
förnämsta precisio nsutfö
ran de . Med fri ktio ns
spörr, 1/100 mm gra de
r ing, gå ngst igning 0,5 mm 
Mö ter t i l l 25 mm. Längd 

~ 130 mm. Leve reras i lör 
var ingslå da av trä . 

Pri s 45: -

Skjulmått N r K 205 med ~-- -==- i;;;Q"-ij,..:.:~_c;;;;; .-"" ... 11t1IJJ""'II tum- och centime terska la. ~ - jllljll 
En nonieska la. Ett bi ll igt 
men bra skjulmått. Löngd 
18,5 cm. Pr is 4: 60 

~ 10!SkO la N r K öN, av 
smörglat stå l med grave
rade mm- o. eng. turn
skalo r. Längd 33 cm. 

Pris 2: 50 

-4 
Stålmå ttband svenskt 

fab rikat, högsta kva litet, 
i rostfri, pol erad kapse l. 
Lä ngd 2 mete r, grade r ing 
i meter och eng tum. 

N r K 784, bredd 10 mm. 
Pris 4: 50 

N r K 785, br edd 13 mm. 
Pris 4: 75 

Stålmåttband Nr K 1014, 
sjä lvspr ingand e band, 2 
m långt , bredd 16 mm. 
Tum- oc h mmgra de ring . 

Pris 1 : 65 

Stålmåttband grad era ! i 
mm och tum. Bredd 10 
mm. Bakelitkap sel 47 mm 
dia m. 

K 1012, I m Pr is I : 60 
K 1013, 2 m Pr is 2 : 05 

Stålmåttband Nr K 1015, 
lä ngd 2 m, br edd 16 mm. 
Sluten kap sel med fjäd er 
som dr a r in ban de t vid 
tryck på en knap p. 

Pr is 2 : 95 

Mikromete r Nr K 1024 
med friktion , 1/100 mm 
grade r ing, stign ing 1 mm. 
Mäte r upp till 25 mm. 

Pris 16: -

Linje r ingsapp arat N r K 
932. En prakt isk sak fö r 
snicka re, el-mo ntörer, må· 
la re m. f l. yrkes män . Den 
bestå r av en spo le med 
vev och 8 m lina, a l lt 
inneslutet i en d osa av 
mössing med tötslut o nde 
lock . Dosan fyll es med 
kr ita e ll er anna t färg
stoff och med de t in· 
färg ade snöre t kon sedan 
rät a li njer snab bt sllis 
upp . Pris 5: 5n 

Ver ktygs hållar e Nr K 161 
med 4-backig spän nchuck 
fö r 3-5 mm. Kraft igt skaft 
av trä . Längd 185 mm. 

Pris 4: 75 

T 
Verktygshålla re Nr K 160 

med 3-ba ckig förn ick lad 
chuck. Spänne r upp t i ll 
7 mm. Läng d 70 mm. 

Pris 6 : -

Borrchuck Nr K 254, m. 
1/2" föste. Självcentr eran
de . Avsedd för störr e 
borrma skiner dö man 
önskar beg agna fi na,e 
bo rra r . Längd 11 cm. För 
borra r upp t i l l 13 mm. 

Pr is 8 : 30 

Hålskärare av sva rta n
löp t stål stäl lbara för 
skärni ng av hå l med 2-
10 cm dia mete r . 

Nr K 703, med cy li nd
riskt föste sa mt med styr 
tapp och stå l för hårt 
materi a l söso m p löt, iso
li l, maso nit o . d y l . 

Pri s 5: 10 
Nr K 756, med fy rkan t

fäste samt med slyrspels 
och stål fö r mjuk t mate· 
ri a l såsom pap p, löder, 
po rösa p latto r o. d yl. 
Särskil t lämp l ig fö r e lek
tr ike r vid utskärning i 
vöggp la:to r fö r fö rsänk
ning av doso r och kon
takte r. Pris 6 : 75 

Reservd elar passan de 
båda ovanståen de hö l
skä ra re, va rig enom 4 
olika typ er ka n kombi
neras. 

Skärstål Nr K 704, för 
hårt materi a l. Pris 0: 85 

Skärstå l Nr K 731, för 
mjukt materia l. Pris 0: 85 

Styrtapp N r K 939, för 
hår t mater ial. Pris 0: 90 

Styrspets Nr K 938, fö r 
mjukt mate r ia l. Pris 1: 25 

Borrchuck Nr K 749, m. 
3-bockig chuck fö r max. 
6 mm bo rr oc h med 8 mm 
cy li odri skt fäste. Myc ket 
pr ak tiskt då mon v ill an
vända små bo rra r i en 
störr e borrmaskin . 

Pris 4: 75 

Borrchuck N r K 748, li ka 
som föregåe nde men m. 
4-kant in t fäste fö r vanl iga 
borrsvä nga r . Pris 4 : 95 

Verktygshå llar e Nr K 
747, med chuck liko före
gåe nde samt med refflat 
1/2 tums han dtag . Total 
lä ngd 135 mm. Prakti sk 
hå ll a re fö r smö göng tap
pa r, rymmare och andra 
småverkty g och ar bets
stycken. Pris 5 : 90 
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K 865 
Ilorrskoft Nr K 865, m. 

kraf tig 3-backs chuck som 
exak t centrera r fr ån de 
minsta bo rr a r upp t i ll 13 
mm borr a r. Borr trycket 
upp tages av ett SKF-kul
lage r, öv r iga la ger ära 
självs mörjan de . Två has
ti ghe ter och nogg ran t be
a rbe tade, he lt inkapslade 
kugg hju l av specia ll ege
ring . Bröstbo rd och stöd
hand tag vri d- o. lt'.Jsbaro 
i önskat läge , varig eno m 
borrning på svåråtkom 
lig a ställ en möjli ggöres. 
Längd 45 cm. Vi kt 2 kg. 

Pr is 42: -

Bänkbo rrmaskin Nr K 23, 
fö rsedd med auto mati sk 
mat ning och a utomatisk 
til lb aka gång. Mat nings
trycke t justerbar t mede lst 
stä llskruv. Me d kullage r, 
inkaps lad växel oc h chuck 
fö r upp t il l 13 mm borrar . 
Hela höjde n 53 cm. Ut
språng 12 cm. Vikt 8,5 kg. 
En gedige n borr maskin 
av förstklas sigt fabrikat. 

Pris 98: -

K 888 K 889 
Borrskaft Nr K 888 med 

ax ial kullage r och 3-backs 
chuc k för bo rrar upp till 
13 mm. Tvö ol ika utväx
lingar er håll as genom 
fly ttnin g av veven. Total 
läng d 43 cm. Vikt 2,6 kg. 

Pris 32: 50 

Dri l lborr Nr K 889 av 
pr ima gj·ut järn med fr ästa 
kugghj u och extra stöd· 
dr ev . 3-backs chuck för 
upp t i l l 6 mm. Tota l längd 
34 cm. Vi kt 0,9 kg . 

Pris 12, -

Dri llb orr N r K 94 med 
3-back ig chuck fö r max. 6 
mm borrar . Lä ngd 24 cm. 

Pris 9: 75 
Dr i llborr Nr M 17 av 

jä rn med hand tag av trä . 
4-delad chuck av mäs
sing. Med 6 borra r . 
Längd 25 cm. Pris 1: 50 

Drillborr Nr K 4 i ny, 
pra ktisk model l som med
ger bekväm borrn ing i 
a lla lägen. 3-backs chuck 
fö r upp till 6 mm borrar. 
Längd 20 cm. Vör ldspn
tenterad . Pris 24: 50 
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Bor rsvä ng N r K 36 av 
kra ft ig t svenskt fab rika t1 
helt förnicklad och mea 
4-backs chuck, varigenom 
bor ra r med olika fästen 
säkert fost spönnas. 10" 
vevy ta . 

Pr is 22: -

Borrsväng Nr K 444, av 
prima svenskt fa br ., ut· 
bytbar a d elar, he lt för
nick lad , kulage r i bröst
bo rdet och härdade stål
käf tar. 10" vevyta. 

Pri s 12: 25 

Borrsvöng Nr K 445, ör 
i l ikhet med K 444, men 
är fc rsedd med spö rran
ordnin g. Pris 19: 75 

Lösa ba ckar N r K 858. 
Tvö backa r med fj öder, 
passand e vonl. borrsvönn 
Längd 55 mm. Pr is 0 : 95 

Ilorrsa !s Nr K 11, bestö
ende av 10 si. cent rum
borrar fr ön 1/4"-l 1/8" , 
mejsel, försänkc re samt 
borrs väng. Bästa Eskils
tunafabrika t. 

Pris pr sals 13: 50 

flo rrsa ts Nr K 12, sam
ma som i sats Nr K 11, 
men utan sväng . 

Pris pr sats 6: 75 

Borrsvä ng Nr K 13, 
samma som sals N r K 11, 
längd 28 cm. Pris 7: -

Ilorrstopp Nr K 801, för 
trä- och jä rnborrar. Till
verka t av alum inium, 
krymp lackerat och med 
förnick lade skruv . Höid 
70 mm. Pris 3: 75 

Borrfö rlöng are Nr K 
1018 av stå l med 4-kanl 
föste samt huvud, diam. 
10/16", med stopps kruvor 
för borr a r med 4-kant 
fäste. Längd 36 cm. 

Pr is 9 : 25 

Borrförlö ngare Nr K 
1019, som för egåe nde men 
kraftigare , diam. 12/16". 
Längd 38 cm. 

Pris 10: 25 

Bor rfö rlän ga re Nr K 997 med led . En genialisk 
uppfinn ing som löst prob lemet borrning po svår · 
åtkom li ga stä l len. Arbe tar obehindrat int ill 55° 
Helt av stå l med fyrkantiga fästen fö r barrar och 
bo rrsväng. Längd 27 cm. Pr is 14: 50 
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Borrar för me lall 

Spiralmelallbarr Nr K 92, av extra prima kol
stål med cylindri skt föste för borrning i metall, 
iörn och trä. 
Diom. mm l 1,5 2 2,5 3 3,5 
Pris pr st. 0 : 30 0, 30 0: 35 0: 35 0: 40 0: AO 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 
0: 45 0: 50 0: 55 0 : 60 0: 70 0: 80 0: 90 l : -

8 8,5 9 9 5 10 11 12 13 
l : 20 l : 45 1: 60 l : 65 l : 75 l: 90 2: 30 2: 75 

Spiralmet allb orr Nr K 875, små kol stål borr or merl 
di om. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pris pr st. 0: 75 

Borrar för trä 

Spiralbarrar Nr · K 3. , lrvi nmodell>, till ve rkad e 
av prima svenskt stål. De sköra ett iömnt och 
rent hå l i såvä l ä nd- som tvärträ. Spetsarna öre 
starka och väl gängad e. Borrarna helt polerade. 
Diam. tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 
Pris pr st. l: 95 l : 95 2: - 2: - 2: 10 

l/2 5/8 3/4 7/8 l 1 l/4 
2 : 15 2: 50 3: - 3 : 60 4: 20 5: 80 

Spiralborrsats Nr K l, 
med träspirolborrar. , lr 
vin modell> , med två 
skär och finpolerade . 

Satsen innehålle r 9 st. 
borrar i fö lian de diom. 
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, l/2, 
5/8, 3/4, 7/8 och l tum. 
Svenskt fabrikat. 

Pris för komplett sats 
i etui Kr. 29: 50 

qi$1:t =-; : 
Spira lborrsa ts Nr K 2, 

är i li khet med Kl, men 
inn eh. 6 borrar i fö ljande 
diom. 1/4, 5/16, 3/8, l/2 , 
5/8 och 3/4". Svenskt fa 
brikat . 

Ställbar borr Nr K 552, 
av ex . prima stål. Eskils
tunofobrikot. Ställbar från 
15 till 38 mm. Pris 11: 25 

Ställbar borr Nr K 553. 
I likhet med föregå ende 
men ställbar från 22 till 
78 mm. · Pris 12: 75 

Etui Nr K 554, passan
de borr K 552. Ti I lverkot 
av trä och i nrelt med 
fock för de lösa skär en. 

Pris 2: 40 

Etui Nr K 689, passa n
de borr K 55;3. Utfört lika 
som föregående. 

Pris 3: 25 

Skruvmejsel Nr K 860, 
med fyrk antig t fäste för 
borrsväng . Finnes med 6 
elle r 10 mm bred klinga . 

Pris 0: 50 

Pris fö r kompl ett sots ~ . i etui Kr. 19: 75 

- · 
Borrställ Nr K 776, av 

bak elit, m. plats för 50 
meta llborrar i grovl ek 
1,0, 1,1, 1,2, 1,3 o. s. v. 
upp ti ll 5,9 mm. Grov
leken på varie hål tydligt 
angiv en. Plattans storlek 
145x 90x20 mm. Ett prak
tiskt och tid sbesparande 
borrställ. Pris 2 : ~ 
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Drillborrsals , ev prima 
svenskt stå l, ,härdade och 
slipade. l nneh . : 6 borrar 
grov lek 1,5-4 mm. 

Drillborrsats Nr K 697, 
med vingforma de fästen. 

Pris l : 20 
Drillborrsats Nr K 698, 

med runda fästen. 
Pris l : 10 

Vattenpass ,u I i :+» ' ' liill 
Vattenpass Nr K 702, omsorg sfullt utfört av krymp 

locke ro~ al uminium, med blonkslipode anl äggs
ytor . Forsett med en våg- oc h två lodlib e ll er, 

, so!""tlig_? justerbara. Ett kvalitetsvottenpass till lågt 
pris . Langd 60 cm. Pris l l: 5C 

fj I I ,g;:;jj,U 
Vattenpass Nr K 715, av krymplacke ro d lätt

metall med bl onks lipa de an lägg sytor. Försett med 
en våg- och två lodlib e ller. Längd 60 cm. 

Pris 11: -

Avvägningspass Nr K 411, ev ek, med genom
gående sikte för avvägning . Försett med hörn
beslog ~-å undersidan. Ställbar våg- och fast lod
blåso. Longd 70 cm. Pris 9: 75 

Snickarepass Nr K 412, av ek, med ställbar våg
och fast lodblå so, öndsikte och skyddsg las. Längd 
40 cm. Pris 5: 75 

V6g- och lodbeslog Nr 
K 857, med spritfylldo 
glos iniusterode på en 
plåtplotto i storl. !0 x 14 
cm att fastskruvos på 
rätskivo. 

Pris 4: 75 

< 5=#1 

< 
Libcller för vattenpass. 

Storl. 9x60 mm. 
Nr Pr st. 

K1031, med sprit. 0:50 
K 10,2, med eter. 0 : 65 

Strykmått Nr K 933 m 
la ckerad lättmetall oå 
dubbla grad erade lini o le, 
av förnicklat stå l. Längd 
16 cm. Pris 4: -

Strykmått Nr K 934, 
samma som för eg., me n 
med en linjal. Pris 3: _ 

Slrykmått med mm-gra
derad stång av stål somt 
huvud av aluminium med 
låsskruv. 

Nr 
K 1021 
K 1022 
K 1023 

Skollängd 
100 mm 
200 , 
300 > 

Pris 
1: 25 
l : 4C 
2 : 50 

, .. ·,;i.~.,.: ;i,~ 

Kombinationsvinkel Nr 
K 289, med anslog för 
såväl 90- som 45-grad ers 
vinkel. Anslaget ställbart 
oc h förs ett med stopp
skruv. Lini a len graderad 
i eng . tum o. mm. Längd 
25 cm. Pris 5 : 25 

Vinklar, av extra prima 
fobr. med graderad stål
linjal och ans log av gjut
iörn. Längden avser mått
skolans längd. 

Anslog,vinklar. 
Nr K 814. Längd 20 cm. 

Pris 3: 70 
Nr K 815. Längd 30 cm. 

Pris 4: 95 
Geringsvinklar. 
Nr K 812. Längd 20 cm. 

Pris 3: 70 
Nr K 813. Längd 30 cm. 

Pris 4: 95 
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Bordshyve lbönk Nr K 866, ä r en l iten pr akti sk 
hyve lbä nk för nytto- och hobb ya rb eten I hemmet. 
Den tas from vid beho v och spänn es lött och 
snabb t !o st vid ett bord elle r en bänk. Den ä r 
tillve rkad av bjö rk och spännskruven somt styr
ning arna öre av stål. Längd 66 cm, br edd 14,5 cm. 
Vikt 2,9 kg. Pris 22: -

Bords hyvelbönk Nr K 943 är kortare än före -
gåe nde, men öv rigt helt lika. Längd 36 cm. 
Vikt 2,1 kg. Pris 16: -

Hyve lbönksbeslog Nr K 262. Ny förb ättrad mo
de ll av järn, med starka stålsk ruvar . Fostsättas lätt 
på en planka e. dy l. Mycket lämpligt fö r bygg
nodssnickar e. Bestå r av from- och bokstycke jämte 
3 st. bänkhoko r och allo erforder liga tr öskruvcir 
för fastsättning. Pris 13: 50 

E-L..:- - ~-
Tving Nr t: 867, av fernis sad björk, med spänn

vidd från 0 till 45 cm. Längd 55 cm. En praktisk 
tving tillräcklig för hobbyverkstaden och små
snickeri er i hemmet . Pris pr st. 1: 35 

Skruvtving Nr M 11 av 
järn. Spännvidd 45 mm. 

Pr st. 0 : 45 
Pr duss. 4: 80 

Skruvtving Nr K 192, av 
iärn med träskaft . Mycket 
prakt iska, lätthanterliga 
och starka . På skruven 
som är försedd med platt
gängo r är en roterande 
br icka. Spännvidd cm 

12 20 33 
Pr st. 4: 60 6: 20 6: 80 

4 

Hjälp tving Nr K 567, 
att a nvändas i förening 
m. va nliga skruvtvinqa r. 
Vikt 0,4 kg . Pris 3: -

Skruvtving Nr K 566, av 
lackerat järn med tr ä
hand ta g. Spännvidd 17 1/2 
cm. Pris 2: 40 

Pris pr 6 st. 6: 60 

Hyvel Nr K 558, av 
lackerat järn. Smärglod 
sula med avrundade kan · 
ter. Med stä I lskruv och 
trähandtag . Prima hyve l
järn 42 mm brett, vilket 
kon sättas antingen på 
mitten som vanligt e ller 
vid ena änden vid hyv
ling inuti hörn o. dyl . 
Längd 19 cm. Pris 6: 75 

Simshyvel Nr K 167, av 
la ckerat jä rn. Försedd 
med ställskruvor fär jär
net och för spånöppning
ens storlek. Storlek lOOX 
25 mm. 

Pris .3: 40 

Hyveljörn Nr K 671, 
enkla. Amerikansk mo
dell. Extra prima Eskils
tunafabrikot . Bred d i tum 

1 3/4 • 2 2 3/8 
Pr st. 3: 60 3: 90 4, 60 
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Rubank Nr K 895, i elegant modell av slipat 
jä rn med praktis kt stållb art stålfäste. Reffl od sula. 
Längd 35 cm Stålb redd 2" Vikt 2,3 kg. 

Pris 29: -
Rubank Nr K 897, i utf örande som färeQående 

men längd 45 cm, stålbr edd 2 3/8" . Vikt 3, 1 kg. 
Pri s 37: -

Rundhyvel Nr K 173, med 
böilig stå lsula, instä llbar 
lär hyvling av såväl pia
no som buktiga ytor. För
sedd med 44 mm brett 
dubbeljörn med ställ
skruv. Längd 26 cm. 

Pris 36: -

Putshyvel Nr K 674, av 
järn, extra prima Eskils
tunofabrikat . Amerikansk 
modell. Järnet stäl lbart i 
såvä l djup- som sidl ed. 
Handtag et av brunpole
rat lävt rä. Refflod under· 
sido. Hyvelns länQd 24 
cm, järn ets bredd 2 tur, . 
Vikt 1,5 kg. Pris 26: 75 

Hyvel Nr K 166 av lac
kerat järn . Smärgl ad sula 
i sto rl ek 85x3 0 mm. 

Hyvel Nr 
fö repå ende 
handtag. 

Pris 2: 25 

K 145, l ika 
men utan 

Pris 1: 90 

Falshyvel Nr K 869, för 
allo slog av falsning i 
porösa träfiberplattor. De 
olika inställningarna sker 
utan hjälp av verktyg, 
endas t med vingmuttr a r . 
Utför två skär på en 
gång. Ett oumbärligt verk
tyg vid dy lika arbeten . 
Längd 28 största 
bredd 5 l/2 

Putshyvel Nr K 862, av 
röd bok, längd 24 och 
bredd 6 cm. Med prima 
1 3/4" dubbelt hyve liärn . 

Pris 8 : 75 

Putshyvel Nr K 886, av 
lättm eta ll. Läng d 26 cm, 
br ed d 6 cm. Elegant frost 
lacke rad öve rsida, bl ank
polerat handtag med 
refflat grepp och mP.rl 2" 
hyvel järn . Pris 12: -

K 168 K 169 K 170 
Hyvlar av lac kerat och smärglat 1arn. 
Hyvel Nr I( 168 med 33 mm brett hyve l iä rn . 

Längd 14 cm. • Pris 3: 50 
Hyvel Nr K 169 med 40 mm brett hyvedjärn och 

med hävarm och låsskruv för stålinställningen . 
Längd 18 cm. Pris 6: 30 

Hyvel Nr I( 170 med 42 mm brett stå l, som kon 
flytt as till en spånöppning 1 cm från konten var
igenom t. ex. hyvling in i hörn underlättas. Längd 
19,5 cm. Pris 7: 20 
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Ha ndsåg Nr K 488, av ext ra prim a Sa ndvik s
fa br ika t. Svängd rygg , orn erat och lackerat hand
tag av röd bok. Bladlän gd 26" med 6 rak a tänder 
pr 1um. Pris 18: 20 

Ryggsåg Nr K 490, av extra pr ima Sa ndviks 
fabr iko t. Lacke rat handtag av bok med mässings
skruva r. Vitpo lerat och ri ktat bla d med löstag ba r 
stå lrygg. Blad lä ngd 14" . Pri s 7: 75 

Kvist.,åg Nr K 818, av pat enterad pra kt isk ko n
strukti on. Den ko n an vändas båd e sam han d- oc h 
stång såg. För stå ngen medf ö lje r en hy lsa, som 
skruvas fast i handtaget. lv\ycket lämpl ig hushå ll s
såg . Bågen ör av stål rör. !l lod ets längd 35 cm. 

Pris 12: -

~----~ 
Sticksåg Nr K 175 med 

lackerat jä rnha ndtag och 
prima kli nga , som kan 
skjut as in i ha ndta get till 
önskad läng d . Kli ngo ns 
lä ngd 18 cm. 

Huggjärn Nr K 557 
extra pr ima Eskil stuno
fob r. Fasade samt fö r 
sedda m. po lerade skaft 
av mosurb iör k a~h lv<'.1 
mfos ingsri ngor . llr add i 
tum. 1/4 3/8 1/2 
Pr st. 3 : 20 3 : 50 3 : 75 
5/8 3/4 1 
3: 95 4: 10 4 : 70 

Lackbet !l ar Nr K 669, 
av extra pri ma Eskil s
tunafab rik ot. Bredd i tum 

1/4 3/8 1/2 
Pr st. 3: 30 3: 50 4 : 30 

Huggskälpa r Nr K 670, 
av extr a pr ima Eskil stJno
fo br. 1/2" djup a . llr edd 
l tum. 

Pris 
1/2 

3: 50 

1/4 
3 : 20 

3/4 
3 , eo 

3/8 
3: 30 

1 
4 : 40 

-Huggjärnsskaft Nr K 27, 
av extra pri ma fernissad 
rödb ok m. fö rs1ärkni ngs
r ingo r. Lä ngd 12 cm. 
Dia m. mm 19 24 

Hål s!ans Nr K 686, av 
po lera t stå l och med här
dad sto ns. Stansa r 6 mm 
hå ld io mete r . Lämp lig fö r 
upptagn ing av hå l i sä,..
blod . Pris 2: 50 

Pri s st. 0: 30 0: 95 
,,;, ,,,, ~ a Ril 

gri777 Han dyx a Nr K 521, av ~ 
1 

prima sve nskt stål. Egg
br ed d 100 mm. Längd m. 

Excente rkla ve N r K 788, 
av seghä rd ot f jäd erstål, 
hå lle r a l lo sågblad , från 
de kra ft igast e t il l de sma· 
losle , orubblig t och a bso
lut vibra ti onsfr itt unde r 
!iln ingen. Kon fästas v id 
bor dskant e l ler hän gas 
upp. Erfarn a skogsarb eto
re rekommende ra denn a 
klave sam idea li sk och 
särklass den bästa. 

Pris 13: -

Sågkam rat Nr K 683, 
underlätt ar arb etet avse
värt v id ved - o. tim mer
såg ning . Består av en 
kraft ig stål fj äde r med en 
p lå1hylso för fostsät tn. vid 
sågh andtaget somt en 
krok att fästa i tr äde t. 

Pris 3: 50 

Skränk tång Nr K 938 i ska ft c ,a 40 cm. 
ny mod ell. Ko n anv ändas Pris 4 : 75 
till a l lo förekomma nde 
vedsåg ar, handsåga r, 
fogsv a nsa r m. rn. Ge r 
snabbt och lätt den rätta 
skrä nkni ngen. Län gd 19 
cm. Pris 3: 40 

Skränkklocka Nr I< 
1035, ett prec isionsmåtl 
som vi sor skrön knings
g ro de n 20 gånger försto
rad på en sko la. Passar 
a l lo slogs såg bl ad och 
kli ngo r och är sna bb otl 
a nvä nda . Br ukso nv i"n in,i 
medfölj er . Pris 11: 50 

YXSKAFT, ov b jö rk 

Nr I< 425. Längd ~O cm.

1 

Pris 0 , 95 
Nr I( 426. Län gd 50 cm. 

Pris 1, -

Campingyxa Nr K 520, 
med egg skydd av läde r 
och m. tr yc kknapp . Extr a 
pr ima svenskt fab ri kat. 
Eggbredd 70 mm, hela 
län gd en 35 cm. 

Pris 6 : 50 

Kilsäkring Nr K 1028. 
En po tent. säkri ng som 
l~1ser säkert tröki lo r i yx 
skaft m. m. Pr st. O, 25 

i svängd mode ll. 

Nr K 427. Lä ngd 60 cm. 
Pris 1, 40 

Nr K 428. Län gd 70 cm. 
Pris 1, iO 

Verkly gssals N r K 92$ 
med tr äsnide rij ö rn av stå! 
med bästa og gskö rpo. 
Skaf t av po lera t lövtrö. 
Längd 16 cm. I satser 
med sex st. o lika verk
tyg. Pr sots 13, 50 

Verktygssats N r K 957 
med sex ve rktyg lika 
ova nstå ende sats i något 
enkla re utför a nde men av 
pr ima verktygsstå l. 

Pr sats 6 , -

Täl jknivar, av Morafa
brik at . Knivar na ö ra t i ll
verkade med inla gt stå l, 
av hög sta kva lit et. Med 
mahog nyfärgad e bj örk
skaft. Beslog och blo d 
blo nksli pode . 
N r Längd ·cm Pris 

1: 25 
1: 55 
1: 75 
2, 25 

K 76. 16 
K 77. 20 
K 78. 22 
K 79. 27 

Sl idknivar. Samma sorts 
kniva r som K 76- K 79, 
men med pressade sli do r . 
N r Läng d cm Pris 

K 247. 13 1: 60 
K 80. 16 1: 85 
K 81. 20 2 : 35 
K 82. 22 2 : 65 
K 83. 27 3:3 5 

~ 111111 -- ) 

Skomak arek niv , av ex. 
prima stå l. Eskilstuno
fo bri kot. Län gd 21 cm. 
Bredd 2 cm. 

Nr K 438. Rak. 
Nr K ~39. Högerböj d . 
Nr K 440. Vä ns1erbö jd. 

Pri s 0: ro 

Skaft Nr K 673, fö r 
skomoko rekn ivo r. Tillv er
kat o v brunbetsad bok 
och försett med besloq 
av mässing. Pri s 2 , 75 

Filskof! Nr I( 29, av 
pr ima lövt rö, med hel
pr essad r ing. Lan gd i cm 

8 10 12 
Pr st. 0: 18 0 : 20 0: 22 
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Metalldrivningssats Nr 
K 920 innehå ll er ve rktyg 
och materia I för ett tre v
lig! och intressant hobby
arb ete nämlig en drivning 
av ta vlor, plak etter, lond
skopsvope n o . dyl. i me
ta ll . Satsen inneh611er en 
dubbe l x-octohommore, 
ett verktygsskoft med 4 
utbytb ara stålspe tsar , stå l
ul l, 6 koppor- och alumi
niumplåtar i s!arl . ca 2DX 
24 cm, 6 olika mönster
blo d somt arb etsbesk ri v
ning. Kartong i stor!. 26x 
29X 3 cm. Pris 16: 50 

Stäm"lärnssals Nr K 917 
innehå !ande ett skaft K 
907, 6 olika stömjärn , 4 
oli ka knivblad som! l såg 
och l knivblad i 7,5 cm 
längd. Ställ med plast
kupa över verktyg en. En 
utmärkt sots för tr äskulp 
tur. Pris 22: 50 

Slidknivar, av Morafo
bri kol med skaft av po
lera d mosurbjörk o . för
nicklade beslog , pr essa
de sli dor. 

Nr Läng d cm Pris 
2: 10 
2: 40 
2: 70 
3:-
3: 50 

K 246. 13 
K 72. 16 
K 73. 18 
K 74. 20 
K 75. 22 

Läderkniv Nr K 556, 
extra prima fab rikat. 
Längd 18 cm. Polerat tr ö
sko ft. 

Pris 1: 75 

~il ,i 

Skedkniv Nr K 50, med 
eg g på båda sidor samt 
i spetsen. Bergs fabrikat . 
Längd 16 cm. Pris 3: 65 

Hobbyskrin Nr K 918. Ett stab ilt , po lerat trä
skrin storl ek 26X l4 x 6 cm, med 3 olika verktygs
sko!t, 10 sorters knivbl ad, 6 stö mjä rn, 4 holkjörn, 
2 hug gp ip or, ett såg blod , en grodh yve l och en 
kantskärare av plast, en spånhyve l av metall som! 
en sondpoppershålla re med ext ra sondpapper. Ett 
e lega nt skrin med förstklassiga verktyg, a llo mo
de ll bygga res och hobbyisters önsked röm! 55: -

Bladsats Nr K 912, 2 st. 
7,5 cm lå nga knivblad för 
kniv K 907. Pris 1: 50 

Holkjärn Nr K 914, 4 
holkjärn för trä snide ri , i 
olika modeller , för kniv 
K 907. Pr sols 5 : -

~ /1///i!/ 
Stämjärn Nr K 914, 5 

Bladsals Nr K 913, 2 st. träsniderijärn i olika ma-
7,5 cm långa sågb lod för del ler för kniv K 907. 
kniv K 907. Pris 1: 50 Pr sols 6: 25 

Jaktdolk Nr K 261, 
smid d av järnbeslaget 
stål, skaft av polerad 
björk . Slid an av bla nk
polerad aluminium . Ex
tra prima Mora -fabrikat. 
Längd 24 cm. Pris 9: 75 

Spor ik niv Nr K 527, m. 
b lod av rostfritt stål, skaft 
av fernissad mosurbjörk . 
Slida av löd er med för 
nicklade beslog . Knivens 
längd 14 cm. Morofabr. 

Pris 4 : 7! 

Mora-sporlknivar, Fin
pol erade klingor m. ge
nomgående ten, nickel 
holkar och polerade 
björkskaft. Slidorna av 
tjoc kt läder i lappmo
dell med renski nn och 
kulörta garn er ingar . 

Nr K 570. Läng d 14,5 cm 
Pris 4 : 35 

Nr K 571. Längd 18,5 cm 
Pris 5: 50 

Nr K 572. Längd 21 cm. 
Pris 6: 70 

Knivskrin Nr K 916, storl . 
17xBx 4,5 cm, in nehå ll er 
3 olika ve rktygsskaft, ett 
av lättmeta ll för finoro 
a rbete n, ett av sa mmo 
typ men kraftigar e somt 
ett mycket kraftigt med 
ha ndta g av pl ast. 11 st. 
utbytba ra knivblad i olika 
modeller med föli o . 

Pris 22: 50 
Modellkniv Nr K 906 

sa mma som den lötto sl e 
mod ell en i skri n K 916. 
Längd 12,5 cm. Med ett 
blod . Pris 3 : 50 

Modellkniv Nr K 907 
samma som den krafti
ga ste typ en i skrin I( 916. 
Längd 11,5 cm. Med ett 
blod . Pris 6, 50 

Bladsals Nr K 908, 5 
bl od i 3 o lik a mode ll er, 
för kniv K 906. Pris 3 , 25 

Bladsats Nr K 909, 6 
spetsiga b lad, fö r kniv 
K 906. Pris 3: 25 

Bladsals Nr K 910, 6 
o li ka blod för kniv K 907. 

Pris 3: 2~ 
Bladsals Nr K 911, 5 

du bbelegg ade blod för 
kniv K 907. Pris 3: 25 

Oljebryne Nr K 874, av 
svart fyllitst en i ext ra 
hög kvalit et . G er högsta 
eg gskör po . Användes m. 
tunn moskinoljo. Storle k 
180x55x l5 mm. . 

Pris 4: 50 

Bryne Nr K 694. Ett 
kombin era t bryne m. ena 
sidan mede lfin och and ra 
sidan fin. Märk e ,Ca r
bar ex>. Storl ek 150X50 x 
25 mm. · Pris 3: 15 

Bryne Nr K 693, märk e 
, Corborundum> . Ett litet 
finkornig! br yne. Stor!. 
76x23X l0 mm. 

Spor!kniv Nr K 528, m. 
blod av rostfritt stål, skaft 
av ferni ssad masurbj örk . 
Slida av löde r . Kniven s 
längd 20 cm. Morofabr. 

Pris 7: 2C 

Kombinalionsbryne Nr 
K 873, med ena sidan 
grov o. andra sida n fin. 
Diom . 8 cm. Pris 2: -

Pris 1: -

· Bryne Nr K 130, s. k. 
Loasbr yne av prima sand
sten. Längd c ,o 17 cm. 

Pris 0 : 60 
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Konlursåg Nr K 679, kraftigt byggd, helt av 
metall och stå l, o legont och hå llb art lack erad och 
pol erad. Den är avsedd för montage på bänk . 

Dimensk,ner i mm: borddi om. 184, höjd 253, längd 
69(), sågd1up 400, remskiyediom. 82-62-4 2, slog
l~ngd 20-:2 7- 34-10 . For r.ormolo lävsågblod
long de r. For rund rem 6- 7 mm. Sågen är försedd 
med au tomati sk spånblå sore, inbyggd i stödbom 
men. Bord et ä r inställbart i gering int i ll 45°. Hu
vudlagret med veksmörjn ing. Romen ör förs edd 
med bladsträ ckar e, så konstru erad at t bl odet i 
ol_lo __ lägen är lika hårt spänt . M~ skinen skonar 
dorf or sågb laden . Den är lätt omställbar för 4 
olika slagl ängder och har remskiva för 3 olika 
hast igheter . Kraftbehov et är mycket ob otydligt, 
c :a 1/10 hkr., och_ gången ä r lätt och smidig . Nor
mala vo_rvtole( ar _ 600--800 varv pr r.,inut, men 
fastsatt I stadi g. bank kon sågen köra s upp till 
2.000 var v per minut, om goda sågblod användas . 
Såge~ ".rb et_or i ~llt slags trä somt vid användning 
av dortdl l_ampl,ga _sågblad i mässingplåt, järn
plåt1 bakelit , masonits o. s. v. Ram och bom är 
~v Kalldraget stålrör _varför de rörliga delarna 
ar både starka och lotta . Pris 127: -

Bandsåg blad 
säljas metervis eller i 13 cm längder , passande 
kontursågen Nr K 697. I Sågblad Nr K 768 för 
~l:gblad Nr K 767, för metall, 4X 0,65 mm.' 

tro, 3X 0,_50 mm, Pris pr längd 0: 45 
Pr!s pr longd 0: 25 Pris pr meter 2: 90 

~6 

Pris pr meter 1' 45 Förstklassig o . modern 
Bandsåg avsedd för bänkmontoge. 

Kraftigt dimensionerad o . 
av praktisk konstruktion . 

Kraftigt stativ ov stål 
rör. Bordet är utfört ov 
lame llträ , o. förs ett med 
anhåll. Klinghjulens ox
la r öre lagrade i själv
smörjande glidloger . Det 
övr e hjulet vilket är fjäd , 
rand e upphängt, är me
de lst ratt o. skruv lätt 
ställbart i såväl höjd
som sidl ed för inställning 
av klingon . För klingons 
styrning finnes klingle
dor e över och under bor
det. Ovre klingledor en 
är lätt stäl lbar upp och 
ned somt för olika kling
bredder. Effektiva skydd 
för såväl hjul som klinga . 
Sågen är monterad med 
9 mm klinga. 

Av stånd från klinga till stativ 290 mm. 
Största höjd mellan bord och övre klingledoren 

140 mm. 
Största höjd 885 mm. Största ·bredd 500 mm. 
Lämpligt vorv:ol pr minut c :o 700 varv . 
Erforderlig eff ekt c ,o 1/3-1/2 hästkraft . 
Bandsåg Nr K 705, enligt avans! . utan remskivo . 

Pris 169: -
Lämpliga remskivor till bandsåg och motor se 

vidstå ende Nr ~ 707-K 714. ' 
Vid användning av 2.800 v/m. motor och 200 

mm remskivo på sågen erhåll es lämplig hastigh et 
med 50 mm motor skiva . För 1.400 v/m. motor och 
200 mm remskiva på sågen användes 100 mm 
motorskiva. 

Bandsågklingor Nr K 706, för ovanstående band
såg, filade och hoplödda, i bredd 6 eller 9 mm. 

Pris pr st. 6: -

\IIL 
lövsågningsmaskin Nr 

M 594. En praktisk såg fö r 
intarsia- och mode llerbe 
ten. Gör vid sågn ing 
båda händerna fr ia, så 
att det går lättar e att 
manövrera eft er rit sorna 
och dessutom blir arb etet 
mera överskådligt då såg
båg en är vä nd ifrån den 
som sågar . Blad et l år en 
rätt upp- och nedgå ende 
rörelse . Stommen är av 
pr i ma aducerat gjutgod s 
med kraftig tving för 
fa stsättning vid ett bord. 
Plattan är av blocklom el I 
och i storl . 16x 36 cm. 
Vikt 1,8 kg . 

Pris 12: -

ecu 

Lövsågblad av prima 
tyskt fabrikat . Gra v l.nr 1, 
2, 3. 

Nr M 8, för tr ä. 
Pr duss. 0: 30 gross 2: 75 

Nr M 15, för metall. 
Pr duss. 0: 40 gro ss 3: 85 

Lövsågblad Nr K 110 
för metall. Schweiziskt 
fabr . ,Si si gold ,. Grovl. 
000, 00, 0, 1, 2, 3. 

Pris pr dussin 0: 60 

7) 
Lövsågningsmoskin Nr 

M 795 med helsvetsat jörn
stotiv oc h båg e av spe
cia lstå l som spänner bla
de t vä l. En mycket stabil 
maskin med smidig och 
stad ig gång, av sedd att 
monteras på bänk och 
trampas med stigb ygel 
ell er dri vas lär hand. To
ta l hö jd 32 cm, länpd 35 
cm, vikt 1,7 kg. 21:-

lövsåg Nr M 592, av 
fjädrande stålr ör och m. 
infällbart handtag av 
björk . För vanliga läv
sågblod, sågd jup 30 cm. 

Pris 2: 95 

Lövsågbåge Nr M 1, av 
slipat järn, med polerat 
trähandtag. För 13 cm 
blad . Bågens längd 30 
cm. Pris 1: 80 

Beslag till klyvsåg. 

Till _klyvsåg enligt ritn. RD 79 erford erl ig klinga , 
sågspind el och borrchuck . Extra prima svenskt 
fabrikat . 

Rörspindel Nr K 681, bestå ende av i SKF kul 
lo9 er löpand_e stål':' xe l, 3/4" diom ., med kling
flansar och k1lremskivo enkel , ej som illustr . somt 
lagr en inbyggda i ståltub . Totallängd c,a 350 mm 
Y! l~rdiam . 55 mm. Vikt 3,6 kg . Med varje spind el 
folier_ ett por kramper med muttrar för monteri ng 
på traund erlag . Pris 62 : -

Såg~linga Nr K ~2, extra prima svenskt fabri
kat . D,om. 200 mm, t1ocklek 1,22 mm, delning 7 mm, 
tondental 90. Pris 18: 75 

Borrchuck Nr K 683, system W estcott med max. 
10 mm kapacitet , att anbr inga s utanför remskivon 
på _de!l gängade _tappen i ställ et för där eljest 
befintlig mutter. D1om. 45 mm, längd 65 mm. Vikt 
0,6 kg. Nyckel medföljer . Pris 23: 50 
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REM- och KILSPARSKIVOR, av extra prima lobri- KULLAGER 
kol, svarvad e i g juten lä ttmet~ II oc h försedde m. av SKF,s vör ldsb. fa br . 
kraf t ig stoppskruv. Ax3Ihålet or 12 mm, men ko n Högsta prec. och kvolitå. 

,o,b w ~ il.t I (t I ~ ~,,*o lagerhus, av lättme tall 
med sjä lvsmärjonde g lid 
lo ger av ferralit. 

N r För oxe ldiom. Pris 
K 921. 8 mm. 2: 20 
K 922. 10 , 2: 35 
K 754. 12 > 2 : 50 

Plana remskivor, 35 mm K1!spårsk1vor, for kilr em 
brede prof il LT, ell er rundr em Enradiga RADIALKUL-
N r · Diom. mm Pris 6-N8 mm0. 

K 923. 16 3: 40 
K 924. 20 3: 70 
K 979. 25 5: 65 

K 707. 200 15: 50 r, 1am. mm. Pris LAGER. 

K 708 120 8· - K 70, . 200 14: 50 Pris 
pr st . 
4: 50 
3 : 25 
4 : -
4: 10 
4: 25 
5: 30 
5: 35 
5: 65 
8: 4C 
4:-
9: 50 

11: 05 

• . K 752 160 9: 75 Nr 
K71l- lOO 6: 40 1010: 120 7:-K 198. 
K 712. 50 4 · 90 K 713. 100 6: - K 199. 

K 753. 75 4: 95 K 1038. 
K 714. 50 3: 75 K 579. 

K 1039. 
K 580. 
K 581. 
K 582. 
K 583. 
K 578. 
K 1040. 
K 1041. 

Mått mm 
3X 10X 4 
4X 13X 5 
4x 16x 5 
5x 19x 6 
7x 22x 7 

10X 30X9 
12x 32x 10 
15x 35x 11 
20X47X 14 
22X 38X 8 
25x 52x 15 
30x 62x1 6 

Stoppringor Nr K 978 
av jä rn, försedda med 
sto ppskruv. 
Axelhå l mm. 8 10 
Pris pr st. 1. 25 1. 30 

12 16 20 25 
1.35 1. 45 1.55 1.9 0 Remskiva Nr K 680, lär 

3-- 5 mm rundrem, borrad 
för 8 mm oxe l, men kon 
uppborros f. gr övre oxe l. 
Med stoppsk ruv. Försedd 
med 2 st. spå r m. 28 och 
40 mm d iom. 

Kilspårskiva Nr K,. 996. 
Trappski vo lär spårprofil 
A . Ytt erdiom. 75-100-
125 mm. Bredd 56 mm. 

Enkelverkande AXIAL
KULLAGER, med plono 

brickor. 

Pris 2: 75 Pris 17: 50 Nr 
K 584. 
K 585. 
K 586. 
K 587. 
K 588. 
K 1042. 

Mått mm 
10X 24X 9 
12x 26x 9 
15x 28X 9 
20x 35x 10 
25x 42X 11 
30X47X11 

Pris 
pr st. 
3: ~ 
3 : 95 
4: -
4: 35 
4: 80 
5: 20 

Silverstål 
SANDVIKS 20. Kilrepskivor ov 

lätt metall m. spå r 
för A-p rofi l (8X 
12X8 riml o . med 
stoppskruv. Ski
vorna leve reras 
obo rrode men 
med mar kera t 
centrum lä r upp
borrning till ön
skad oxoldi om. 

N r Dio m. Pris 
4: 25 
5: 25 
6: 90 
9: 75 

15: 50 
19: 50 

Använd es vid t i ll verk
ning av d iverse finmeko · 
nisko detalj er, såsom, 
Axlar, toppa r, skruva r o . 
and ra smådelar . Leve re
ras i 50 cm löng der. K 970. 50 mm 

K 971. 75 , 
K 972. 100 > 
K 973. 150 
K 974. 200 
K 975. 250 , 

Axelsals Nr K 977. Axel av si lverstål 285X 10 mm. 
Med muttrar och bri ckor somt stoppringor . Loger
hus av lätt meta ll med själ vsmörjand e log!: ' · Utan 
kilre pskivo. Pm 12: 20 

Läder-snören 

N r 
N 183. 

Självsmörjande lager ov N 184. 
olj ebro ns. N 185. 

Mått mm N 186. 
Nr d-D X L Pr st. N 187. 

K 133. 4-10 x 4 1: 30 N 188. 
K 134. 5-10 x 7 1: 35 N 189. 
K 135. 6-10 X 9 1: 35 N 190. 
K 136. 8-12 x 12 1: 40 N 414. 
K 137. 10-16 x 15 1:50 N 415. 
K 138. 12-18 X l2 1: 25 N 416. 
K 139. 16-22 X l6 1: 30 
K 140. 20-28 x 20 2: -

Självsmörjande lager av 
ferrolit. 

Nr Pr st. 
0: 50 

Diom . Pr. pr 
mm. längd 

1 0 : 20 
2 0 : 25 
3 0 : 35 
4 0 : 40 
5 0: 55 
6 0: 70 
8 1: -

10 1: 70 
12 2: 20 
16 3: 70 
20 5: 50 

K 212. 
K 213. 
K 214. 

Kilremmar, ändlösa, av K 215. 
extro pri ma gummi med K 216. 
cord. Profilmått : topp - K 217. 

Mått mm 
d-D X L 
5-10 X 5 
6-10 x 6 
7-12 X 7 
8-12 X 8 
&-12 X 16 

10-16 x 15 
12-18 X 12 
16-22 x 24 
20-28 X 20 
25-35x25 

0: 50 Slagtäljare Nr K 21 med 
0: 55 goffel fö r fr om- och åter-
0: 55 gående rörelser. Lämp lig 
0: 60 t i ll d iverse o rbetsmoski-
0: 60 ner, pressar, nitmaski ner 
0 : 65 m. m. Reg,strerar upp till 
0: 95 9999. Enkel nol lstä llnin g. 
1: 10 Dim. 60x2 8X23 mm. l ädersnören Nr N 344 

runde ov bäste kärn läde r. 
Dio m. 3 mm. Pr m. 0: 60 

, 4 mm. Pr m. 0: 70 
, 5 mm. Pr m. 0: 90 

6 mm. Pr m. 1: 30 
8 mm. Pr m. 2: 50 

Gummisnören Nr N 418, 
runde av kraftig t gummi. 
Diom. 3 mm. Pr m. 0: 90 

4 mm. Pr m. 1: -
5 mm. Pr m. 1: 20 
6 mm. Pr m. 1: 50 
8 mm. Pr m. 2: 2C 

breddx höjd. K 218. 
Prof i l A : 13X8,7 mm. K 219. 

Nr Omkr ets tum Pris K 220. 
K 838 35 3: 70 K 221. 1: 45 Pris 16: 75 
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 
Profil LT: 10x 5,6 mm. 

Nr Omkret s tum Pris 
K 1007 23 2: 50 
K 1008 28 2: 95 
K 855 33 3: 50 
K 1009 36 3: 70 
K 1010 41 4: 15 
K 1011 52 5: 25 

Varvräknare Nr K 259 lär upp til l 10.000 varv 
häg er- och vänstergång . Snobb noll ställning . Le
vereras i etui och med två utbytbara drivore av 
stål och gummi. Pris 16: 50 
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Thevagnshjul, m. vulka· 
niserad gummiring . Lämp· 
li ga för thå· o. barbord , 
serveringsvagnar m. m. 

Hj.-diam Hj .-br . Pris 
mm. mm. pr st. Nr 

M559. 
M560. 
M 561. 

40 8 0:85 
50 10 0:90 
65 12 1: 20 

- ~ Rulle Nr M 718, av svart 
bak elit . Diam. 40 mm, 
bredd 20 mm, axelhål 6 
mm. 

Pr st. 0: 40. Duss. 4: -

Rulle Nr M 719, av vitt 
gummi. Mått som färeg . 
Mässingslåger . 

Pr st. 0: 50. Duss. 5: 30 

Otlaman,·ulle Nr M 768, 
med bake litrulle. Diome· 
ter 40 mm. Kraft ig utan· 
påliggande typ . 

Pris pr st. 0: 75 

Ottomanrulle Nr M 767, 
med gummirulle, 37 mm 
diam. Försänkt mode ll. 

Pris pr st. 0: 75 
Länkrulle ·Nr M 695, i 

kraf tig t utförande. Besla
get är av blankt järn och 
rullen av massiv bak elit 
i sto rl . 20x 40 mm. 

Pr st. l : -

Dörrspärr Nr U 2. En 
patentsökt nyhet som hål· 
ler ytterdör rar, garag e· 
po rtar etc. öppna i önskat 
läg e. Av aluminiu m. 
Längd 23 cm. Pris 4: 95 

Scanfix-hållaren, är en 
praktisk hå ll are för träd
gårds· och sportredskop, 
handverktyg m. m. Det är 
ett ögonblicks verk att 
sätta upp och ta ned 
föremål , vi lka hållas mot 
en g ummiplatta mellan 
två refflode gummivalsa r 
i fjädrande stålfästen. 
Håll er redskap upp till 
15 kg. vikt. Ar även, fäst 
vid båtkanten, en utmä rkt 
hållare för spinnspön 
o. dyl. 

Hållare Nr U 1050. 
M indre typ. Pr st. 1: 10 

Hållare Nr U 1051. 
Störr e typ . Pr st. l: 25 

Kraftiga hyllkonsoler, 
av helpressad plåt . Svar1 
lackerade . 

Nr Storl . i tum. Pr st. 
M 658. 3X 4 0: 25 
M 659. 4x5 0: 30 
M 660. 5x6 0: 35 
M 661. 6x 8 0: 40 
Förnic klad e. 

Nr Storl. i tum. Pr st. 
M 843. 3X4 0 : 30 
M 844. 4X 5 0 : 35 

Länkrulle Nr M 787 med 
hjul av gummi i d iam . 38 
mm. Enkelt kullager mel· 
Ian bygel och löstplatta. 

M 845. 5x 6 0 : 40 

Pris l : 30 

Länkrulle Nr M 788 
med hjul av g ummi i 
diam . 50 mm. Byge ln lä· 
per i ku Ila ger . 

Pris l: 90 
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M 846. 6x8 0: 45 
Hyllhakar Nr M 158, 

av färmässingat järn för 
bokhy ll or m. m. 

Pris pr duss. 0: 40 
Hylsor Nr M 160, av 

färmässingat järn . 
Pris pr duss. 0: 15 
Pris pr gro ss 0: 95 

Dörrslappare, av rött 
gum mi med metallbuss 
ning för löstskr uven. 

Spikbleck Nr M 758. 
Kor rug erade och spel· 
sade stålskivor fö r sam
manfogning av trä . Lätta 
att slå in, spräcka ej 
träet. 5 kor ruge ri nga r, 
bredd 12 mm. I påsar om 
50 st. Pr på se 0 : 85 

Nr Storl . mm. Pr st. 
u 1065. 30x30 o , 30 
u 1066. 38x35 o , 45 
u 1067. 38x4 o o, 50 
u 1068. 38x50 o, 55 
u 1059. 38x65 o, 65 

111111 
Dobbskor av svart na· 

turgummi. 
Nr Håldia m. 

M 61. 14 mm 
M 62. 16 
M 63. 19 
M 64. 20 
M 65. 31 
M 66. 34 

Pr st. 
0: 35 
0: 40 
0: 45 
0 : 50 
0: 55 
0 : 60 

Gummifot Nr M 53 för 
möbelben m. m. Tillv. av 
brunt elle r grönt starkt 
naturgummi. 
Storl. Håld iam. 

l 20 mm 
2 25 , 
3 30 > 
4 43 > 

Pr st. 
0: 30 
0 : 35 
0: 50 
0: 85 

Fotbricka Nr M 972 av 
plast i storlek 11 X24 mm 
med centr umhå l för fäst · 
skruv. Finnes svart, vit el. 
glasklar. 

Pr st. ~, 20, duss l : 80 

~~ 

Spikbleck Nr M 759. 
Som fö regående men i 
hredd 18 mm. I påsar om 
50 st. · Pr påse l : -

Spikbleck Nr M 760. 
En påse sorterade spik· 
bleck . 50 st. i 10 olika 
bredder . Pr påse O: 95 

t?" llfEII I 

Bladskruv Nr M 703, av 
blankt järn . 
Längd 2" Pr duss. 0: 70 
Längd 21/2" Pr duss. 0: 75 

I 

~/~ 
0 

Bordsbeslag Nr M 698. 
Ett kraftigt o. stabilt be
slag för löstagbar monte
ring av bordsben . Fäst· 
brickan 60 mm diameter. 

Pr beslag l : 15 

, .... ,,... , 
Sänghakar Nr M 685, 

av järn . Prima svenskt 
fabrikat. Längd 6 tum. 

Pris pr sots 14 par) . 
Kr. 2: 60 

• Kisthandtag Nr M 782, 
av järn, svartlacke rat. 
Längd 31/2". Pr st. 0: 35 
Längd 4". Pr si. 0: 40 

Kisthandtag, kraftigare 
typ än föregående, längd 
4". 
M 839, la ckera t . 

Pr st. 0: 50 
M 840, galv anise rat . 

Pr st. 0: 65 c:a• • Overfallshasp Nr M 
712, av svartlackerat järn . 
Längd 95 mm. 

Pr st. 0: 40 

Resårbotten Nr M 775, 
komple tt med 8 kedjor 
men utan fästk ram po r o. 
trära m. 
Längd 180 cm. 

Pris 5: 25 

Resårbotten Nr M 776, 
som färe g. men bredare , 
lO kedjo r. Pris 6: 50 

Resårförstärkare, är 

~ 
~ 

Sängbollenkätting Nr 
N 378, galvaniserad . 

Pris pr m 0 : 25 
Prispr 25 m 5: 25 

Dubbellänk Nr M 777, 
ga lvanise r. Längd 5 cm. 

fris pr dussin 0: 35 

<Ommmnmml~) 
Spiralfjäder Nr M 773, 

mycket kraftig, total 
lä ngd 7 cm. 

Pris pr st. 0: 12 
Pris pr dussin l : 15 

Skåpregel Nr M 677, ov 
rostfri plåt. Själv slängan· 
de pra ktisk och bekväm 
modell för bl. o. köks
skåp . Plattans storlek 4X 
5 cm. Pr st. 0: 65 

Pris pr duss. 6 : 75 
Skåpregel Nr M 971, 

I ika föregående men av 
hög glanspolerad rostfri 
plåt. Pr st. l: -

Pr duss. 10: 50 

prakti sk för förstärkning 
av spi ra lerna i stoppade 
möble r samt till kedje· 
bottn ar i sängar o . otta· 
maner. Lätta att anbri nga 
och myc ket effektiva. 

Nr U 1044, ersätter mel· 
lonsnörning i soff or, få· 
täljer o. dyl. G er ny 
spänst åt nedsuttn o 

1 n ? 
Möbellås, 

D X ~~ ~1~~~!~:ite.1: .. 
Pr st. l: 45 

Ovaler Nr M 774, av i stopp möb ler . galvaniserad tråd . 
Pr st. 0: 20 Pris pr 25 st. 0: 30 

Pr 50 st. 8: 75 Krok Nr M 778, golv. 
Längd 4 cm. 

Nr U 1045, kraftigare Pris pr dussin 0 : 15 
typ, speciellt avsedd för Krampa Nr M 779, gal · 
kedje bo ttnar. 15-25 så· vaniserad. Längd 25 mm. 
dona förstä rkare rä cke r Pris pr 25 st. O: 25 Lås Nr M 986 ov jä rn 
all gö ra en uttänjd ked· L" d 30 med innerdelar av mös· 

ang mm. t 0 35 sing. 2 nycklar. Stor lek jebatte n som ny . 0 25 Pris pr 25 s. : 50X40X l
2 

mm. Pr·,s 
2 

.. 
4
o 

Pr st. : Skruvögla Nr M 780, ~~,:;;··~;; 
F~~sterlås _Nr M 770, Snäppare Nr M 693, av 

av 1orn, forn,cklade . förnicklad plåt . 
Pr st. 0: 45, duss. 4: 40 Pr st. O: 20 

Koppe lhake Nr M 697, 
för kopp ling av dubb el· 
fönster o. dy l. Storl. 25 
X7 mn,. 

Pr st. 0: 35, duss. 3 : 30 

Skjuldörrhandtag Nr M 
731, att inföllas . Förnick· 
lat. Sto rl . 65x20x7 mm. 

Pris 0: 50 

Skjuldörrhandtag Nr M 
730, fö rnicklat . Sto rl ek 
80x28x 8 mm. 

Pris 0: 60 

Snäppare Nr M 694, av 
pr essgjuten metall och 
med fjädrande kullås . 
Lä ngd 50 mm. 

Pr st. 0: 45 

Kullås Nr M 987, Jlled 
fjädr a nde kula och mot· 
beslag. För skåpdörrar 
m. m. 

Diom. mm 12 14 
Pris pr st. 0: 25 0 : 30 

~~~ 
~ 

Skåpregel Nr M 534, av 
järn med knop p av för: 
nickl. mässing. Plattan , 
storl. 25X50 mm. Regelns 
hela längd 80 mm. 0: 75 
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Lås Nr M 772 av 1arn. 
Självstäng and e skjutdörr· 
lås med nyckel. 

Pris l : 75 

Skåpregel Nr M 781 m. 
tr ekan tnyckel. Särski lt 
lämplig för skåp på bå· 
tar . Storlek , själva låset, 
65x30 mm. Pris l : 25 

Möbelgångjärn, tillver
kade av l mm tjock t järn. 
Bredden beräknad upp · 
fällt . Säljas i 50 cm lång· 
der . Lätta att kapa e ller 
skarva till önskad längd 

Nr M 576, br edd 25 mm. 
Förnicklat . Pris 0: 85 

Nr M 577, br ed d 25 mm. 
Kopparoxiderat. Pris 0: 80 

Nr M 578, br edd 32 mm. 
Förnicklat . Pris 0: 95 

Nr M 579, bre dd 32 mm. 
Kopparo xidera t.Pris 0: 90 

Plåtgångjärn Nr M 749, 
vonl . modell med 4 hål. 
Höjd 40 mm, bredd utfällt 
30 mm. Pr st. 0: 10 

Pr 10 st. 0: 75 

fo ,. B 
Pinngångjärn Nr M 686, 

av järn . Längd 80 mm. 
Pris pr par l : -

Klaffgångjärn Nr M 
715, för sekretörkla ffar o. 
d . Längd 20 cm. 

Pris pr pa r l : 80 

J 
~ 

Ollong ångjärn Nr M 
704, av polerad mässing . 
Storl . 45x 45 mm. Finnes 
för vänste r· eller höger· 
montering. 

Pris pr st. 1: 50 
Kantregel Nr M 696, av 

mässing. Frontsidan 12X 
60 mm. Pris 0: 40 

--Fiberglid, alt användas 
till draglådo r, skjutdör· 
rar på skå p o. dyl. 

Glidare Nr M 705, av 
fiber, storlek 8X 35X 10 
mm. Pr st. 0: 40 

Fiberskena Nr M 706 
fö r ovonst . glidare. Dim . 
3X 13 mm. Säljas i 1/2 och 
l mtrs lä ngder. 

Pris pr 1/2 meter 0: 85 
Pris pr l mtr l: 70 
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Kistbeslog av handsmitt 1arn i konstsmide , väl
gjort arb ete, kraftiga och stabila . 

Handt ag Nr M 552. Framstolpar Nr M 556. 
Storl ek 20X 10,5 cm. Längd 27,5 cm. 

Pris pr st. 2 : 85 Pris pr st. 0 : 95 
Hörnpl åt Nr M 553. Hörnbeslog Nr M 567. 

Stor lek 8X 8 c.m. Längd 34 cm. 
Pris pr st. 0: 35 Pris pr st. 2: 20 

Nyckelskylt Nr M 554. Kistbeslogsots Nr M 
Storl ek 5x 6 cm. 570, in neh. alla erfo r-

Pris pr sf. 0, 35 derliga beslog till en 
OverliQgare Nr M 555. kista enligt illustrationen , 

Längd 38 cm utom hörnb eslage n. 
Pris pr st. 1: - Pris pr sats 11: -

Ritning Nr RA 115 till kista sto rl . 80X 50X40 cm. 
Pris 0: 30 

.... 
Möbelbeslag , av mäs

sing, fö rkopprade o. oxi 
de rade. Pris 

Nr Längd mm. pr st. 
M 161. 35 0: 55 
M 162. 35 0 : 55 
M 163. 80 0 : 75 
M 164. 80 0: 75 
M 165. 95 0 : 95 
M 166. 65 0 : 75 

Nyckelhålsbössning Nr 
M 707, av pressad plöt 
o. i färgerna brunoxid, 
mässing e ll er nick el. Hö
let 15 mm. Pr st. 0: 15 

Bössning Nr M 708, av 
svart e ll er benvit plast. 
Hölet 14 mm. 

Pr st. 0: 12. Duss 1: -

@© 
Nyckelskyltar av benvit 

pl ast, 16 mm nyckelhöl. 
N r höjd Pr st. 

M 943 38 mm 0: 20 
M944 45, 0,20 

40 

Skruv för möbelbeslag. 
Nr M 156, förmössi ngad . 
Längd mm. 8 10 
Pris pr duss. 0: 23 0: 25 

Nr M 157, förkopprad. 
Längd mm. 8 10 
Pris pr duss. 0: 28 0: 30 

Täckhylsa Nr M 564, av 
förmässingot järn. I stor
lek 17 mm diam. 

Pris pr duss. 0: 25 
Pris pr gro ss 2: 25 

OJ 
Etiketthandtag, i kraftig 

modell av pressad p löt . 
Storl . 80x35 mm. 

Nr M 728, förnicklat. 
Nr M 729, oxiderat. 

Pr st. 0: 80 

Möbelknopp Nr M 604, 
av bakelit, stor!. 20x 20 
mm. En trevlig knopp för 
löder, sköpdörrar o . dyl. 
Finnes i svart, grön, röd 
och brun färg . Pris O, 20 

Möbelknopp Nr M 605, 
som färegöende, men i 
vit färg . • Pris 0: 24 

Möbelknopp Nr M 635, 
stor lek 15x 15 mm. Finnes 
i svart, grön, röd o . br un 
färg. Pris 0: 15 

Möbelknopp Nr M 636, 
som Nr M 635, men i vit 
färg . Pris 0: 18 

Möbelknopp Nr M 739, 
i stor! . 15X 15 mm. Finnes 
av svart p last med ingju 
ten träskru v. 
Diom . mm. Pr sf. d uss. 

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 föreg., men benvit. 
Diom. mm. Pr st. duss. 

10 0:15 1 : 40 
15 0 : 16 1 : 50 
20 0 : 20 1: 95 
25 0 : 32 3 : 10 
35 0 : 38 3 : 70 

~ 
Möbelknopp Nr M 720, 

stor kraftig typ av mös
singoxide rad plöt. Diam . 
60 mm, 2" löng löst skruv. 

Pris pr st. 1: -

Möbelknapp Nr M 988 
av oxid erad mässing med 
avslipning. 

Dia m. 48 mm. 1: 15 
Diam. 58 mm. 1: 30 

~ 

Möbelhandtag Nr M 
732 av e lega nt o. sta rk 
benvit p last . Län gd 10 
cm. Pris 1: 15 

Tn 
Möbelknopp Nr M 684, 

av svart plast, diam. ca 30 
mm. Förnickl . löstskruv. 

Pris pr st. 0: 40 
Möbelhandtag Nr M 

679, av vit e ll er svart 
pl ast, med förkromat 
band i mitt en. Med löst
skruvar . Hand tagets 
längd 10 cm . . 

Pris pr st. 0: 70 

Möbelhandtag Nr 
681, lika för egöend e m, 
längd 73 mm. Svarta e ller 
vita . Pris pr st. 0: 60 

Handtag Nr M 854 ele 
ga nt utformad modell 
förkromad mässing . Me 
löst skruvar . Längd 11 
mm. Pris 0: 

Möbelknappar, i trevlig Lådhandtag 
mode ll , av svarvad och stö l. 
mattpol erad metall . N r Bredd 

Nr Diam mm. Pr st. M 852. 65 mm 
M 722. Förn. 30 I: 10 M 853. 75 > 
M 723. 40 1 : 50 
M 724. , 50 1 : 65 
M 725. Oxid. 30 1: 10 
M 726. , 40 1 : 50 
M727 . 50 1: 65 

Rmghondtag , av oxide
rad mässing . 

Nr Diam. 
M 710. 40 mm. 
M 711. 55 mm 

Pris 
1: 20 
1: 50 

Hand tag Nr M 6. Kra 
t igt och e legant utföra 
de i plast . Finnes i fä 
gerna benv i t t, svart , blå 
och rött. Längd 8,5 cm 

Pris 0: 

Kloffstöd, med friktion 
koppling, som kan sto 
pc i alla lägen. Läng 

Möbelknopp Nr M 721. utf ä llt 17 cm. 
Kraftig knapp av be nvit Nr M 716, förnick la t. 
p last. Diamete r 55 mm. Nr M 717, oxide rat. 

Pris 1, 10 Pris pr pa r 3 : 

Hörnbes lag av järn, 
förn icklat. Djup 21 mm. 
M 370, med gummifot 

Pris pr st. 0: 20 
M 371, uta n gummifot 

Pris pr st. 0: 15 

Hörn beslag 
svartox ide rat. 
mm. 

av järn. 
Djup 21 

med gummifot. 
Pris pr st. 0: 20 

M 82, uta n g ummifot. 
Pris pr st. 0: 15 

M 83. 

Hörnbe slag av mässing , 
förn ick lat och polerat . 
Djup 21 mm. 
M 372, med gummifot. 

Pris pr st . 0: 40 
M 373, uta n gummifot. 

Pris pr st. 0: 35 

Hör nbeslag av järn, för
nick lat. Djup 28 mm. 
M 280, med gummifot. 

Pris pr st. 0: 35 
M 204, utan gummifot. 

Pris pr st. 0: 30 

Hörnbeslag Nr M 341, 
av fö rnick lat järn. Ett li
tet beslag för mindre 
lådo r o. dyl. Djup 12 mm. 

Pris pr st. 0 : 10 

Gummifötter av brunt 
gummi med bricka och 
hål fö r löstskru v. · 

Koffertlås Nr M 830 av
förn. kraftig mässing m. 
stab ilt lös. Försänkta nit 
hål. Frontplattan 5x8 cm. 

Pris 2: 30 

Koffertlås, förnicklat , 
m. självspringande klaff , 
storl ek 34X60 mm. 

Nr M 148, högerlås. 
Nr M 149, vänsterlös . 

Pris pr st. 0: 50 

Koffertknäppe Nr M 
147, av tjock stadig plåt . 
Förnicklat. Försett med 
kraftig fjäder. Hela höj
den 5 cm, bredd 3,5 cm. 

Pr st. 0: 18. Duss 1: 40 

Portföljl6s Nr M 829 av 
tjock, kraftigt f ärn. mäs
sing m. stabilt lås. Storl. 
55x65 mm. Pris 1: 60 

Nr Storl . Pr st. duss. Hantog av dubbelsytt, 
M 43. 13X7 0: 08 0 : 60 kraftigt läder i brun färg. 
M 44. 19X7 0: 12 1: 20 Förnieklade byglar. Läng-
M 45. 20X 11 0: 14 1: 35 den avser handtaget 
M 46. 22X13 0: 16 1: 50 utom byglarna. 
M 46 f inns även svart . Nr Län gd Pris 

1: 20 
1: 35 
1: 50 

Bale.elitfot Nr M 851 för 
appa rat lödor m. m. Svart 
ell er vit färg. Dia m. 16 
mm. 

Pr st. 0 : 10, duss. 0: 75 

KONSTLÄDER 

Konstläder, s. k. pega
moid för beklädnad av 
appa ratlådo r, resegram
mofo ner m. m. Prisli sta 
jämte prover erhålles t i ll 
själv kostnadsp ris kr 1: -

Åte rbe ta las vid order 
på ko nstläder. 

M 916. 120 mm 
M 917. 145 mm 
M 918. 160 mm 

~~ 
M 874 M 872 M 873 
Handtagsplåtor m. ring, 

av järn, förnicklade. 
Nr M 874. Ringbredd 20 

mm. Pris pr por 0 : 20 
Nr M 872. Ringbr edd 27 

mm. Pris pr par 0: 30 
Nr M 873. Ringbredd 17 

mm. Pris pr par 0: 25 

Handtag av kraftig t lä
de r, längd ca 16 cm. För 
reseg ram mofoner m. m., 
med beslag och fästpl at
tor. 

Nr M 202, svart. 1: 50 
Nr M 294, brunt. 1: 50 
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Väskhandtag Nr M 692, 
av kraftigt svart el. brunt 
läder med inlagd stålfjä
der och förnickl. glidbe
slag. Pris 2: 30 

Handtag av plåt, lacke
rade i brun färg . Läng 
den avse r hand taget. 

Nr M 870. 115 mm. 
Pr st. 0: 45, duss. 4: 40 

Nr M 871. 135 mm. 
Pr st. 0: 50, duss. 4: 90 

Handlag Nr M 869, av 
plöt , brunlackerat . För
nick lad e plåtar. Lä ngd 
med plötarna 180 mm. 

Pr st. 0 : 35, duss. 3: -

Kofferthandtag Nr M 
856, av brunt , kra figt lä 
der med förnicklade 
r ing ar, löstplattor likale 
des av läder med invän
diga förstärkningar av 
stål. Ett gediget handtag 
för koffertar och större 
resväskor. Själva hand
tag ets län gd 15 cm. 

Pris 2: 95 ~x 
Rullsöljo Nr M 879, 

dubbel , av förnicklat 
Lärn. 
Bredd mm Pr st. duss. 

13 0: 06 0: 45 
16 0: 08 0: 60 
19 0: 10 0: 75 
25 0:12 1:-

Dubbla nitar av 1arn, 
förnicklade, för läd er
varor . 

Nr M 877. 7 X7 mm. 
Pris pr du ss. 0: 12 

Nr M 878. 8x 7 mm. 
Pris pr duss. 0: 15 

Dubbla nitar av för
nicklad mässing . 

Nr M 875. 7X7 mm. 
Pris pr duss. 0: 25 

Nr M 876. 8X7 mm. 
Pris pr duss. 0: 30 

~ 
lockstöd Nr M 252, av 

förnickl. och bl ankp ol e
rat järn. Vinkelskenans 
längd 14,5 cm. Kan an
vändas för söväl hög er 
som vä nster. 

Pr st. 0: 55 

Schatullhoke av förmäs-
singat järn. Pr duss. 
M 902. 21 mm 0: 40 
M 903. 25 mm 0: 60 
M 904. 29 mm 0 : 65 

Schotullhakar m. klack. 
Vän ster och höger. 

Duss. 
Nr Längd Pr por par 

M 900 22 mm 0: 10 0: 85 
M 898 37 mm 0 : 15 1: 45 

v~~~ 
m m;,::'8;: :::1 
Knäppe Nr M 847 av 

mässing, för etuier m. m. 
Storl . 25X18 mm. 

Pr st. 0: 25, duss 2: -
G6ngjärn Nr M 848 av 

mässing, 9 mm breda . 
Längd mm Pr st. duss. 

15 0: 12 1: 1.S 
20 0: 15 1:40 
30 0: 18 1: 70 
60 0: 25 2: 60 

Gångjärn, av plöt . för 
smöskrin, spa rb össor 
m. m. 

Nr M 541. Storl . 13x 12 
mm. Pr duss. 0: 40 

Nr M 542. Stor!. 18x 12 
mm. Pr duss. 0 : 50 

Hängare Nr M 264, av 
järn. Bredd 16 mm. 

Pris pr duss. 0: 20 

Skrinlås Nr M 929. Ett 
miniat yrhäng lös med nyc
kel. För skri n, sparbössor, 
dagböcker m. m. Stor! . 
20X25 mm. Pris 0: 45 

~~ 
',r;JJ 

Skrinl6s Nr M 540, av 
svenskt fabrikat, tillverkat 
av järn. Med nycke l. 
Stor lek 38X 17 mm. 

Pr st. 0: 20. Duss. 1: 50 

~~ 
Nyclc.elslc.ylt Nr M 714, 

förnicklad, storl. 28x 13 
mm. 

Pris pr duss. 0: 18 
Pris pr gross 1 : 60 
Nyckelskylt Nr M 538, 

vitplåt, stor I. 28X 17 mm. 
Pris pr duss. 0: 10 
Pris pr gross 0: 75 
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Faner 
av svenska a. utländska träslag för inläggningar , 
s. k. intarsiaar beten m. m. Alla faner ö ra c:a 
l mm tjacka och säljas i tv6 alika storl eka r 2 
och 6 kvdm. Skivorna med 6 kvdm. yta ha i reg el 
formatet c ,a 20X 30 cm. En kortfattad beskrivni ng 
p6 faner och dess behandling erh6II es gr atis p6 
begäran. Mönste r och beskrivn ing a r p6 intarsi a
arb eten, se sida n 22. 

Nr Träslag 2 kvdm. 6 kvdm. 
M 614. A lm, utländ sk 0: 18 0: 45 
M 648. Al mrot 0: 45 l : 25 
M 612. Ask 0: 15 0: 40 
M 621. Björk , slöt 0: 10 0: 25 
M 622. Björ k, fl ammig 0: 18 0: 50 
M 641. Bubi nga 0: 20 0: 55 
M 627. Citron 0: 30 0 : 85 
M 632. Ebenhol z, mocossar 0: 45 1: 25 
M 616. Ek, utländsk 0: 20 0: 55 
M 629. Jocarondo, ostindisk 0: 45 l : 25 
M 624. Jocoranda, Rio 0: 50 1: 40 
M 640. Kelo bro 0: 20 0: 55 
M 620. Körsbär O: 20 0: ~O 
M 610. Lönn 0: 18 0: 50 
M 606. Mahogn y, hondur as 0: 18 0: 45 
M 666. Mahog ny, sape li 0: 18 0: 50 
M 667. Pado uk 0: 25 0: 70 
M 639. Palisander, afrikansk 0: 25 0 : 70 
M 642. Pero ba Rosa 0 : 20 0: 55 
M 644. Platan a 0: 15 0: 40 
M 609. Päron 0: 25 0: 70 
M 611. Rödbok 0: 15 0: 40 
M 630. Teak 0: 25 0: 70 
M 608. Valnöt , italiensk 0: 25 0: 70 
M 626. Valnöt, afrikansk 0 : 15 0: 40 
M 643. Zeb ran o 0 : 20 0 : 55 

Fanersats Nr M 800, en bit a 2 kvdm. av varje 
ovanstå ende, 26 olika sorter . Pr sats 5: -

Spinkb itar Nr M 634, av avanst6nde fan ersort er 
i p6sor inne höll onde c, o 10 kvdm., sort erad e 
trä slag i sm6 bitar . Pris pr p6se 0: 50 

Fanernål Nr K 765, med 
bo kelit skoft och n6I ov 
st61. Längd 23 mm. 

Pris pr 6 st. 0 : 45 

Möbelfaner, större form at ön vid st6ende för 
fanering av mindre mobler m. m. Finnes i dJ cm. 
I6ng a och 20--30 cm. bredo bla d buntade (6-8 
lik tecknade bl ad ) till bunta r om c,a en kvm. 
Delas ej. 
M 802. A lm, A-kvalit et Pr bunt 7: 50 
M 803. A lm, B-kva li tet , , 5: 50 
M 805. Björk, slät > 3: 75 
M 806. Björk, flamm ig 7: 50 
M 807. Ek , , 3: -
M 008. Mahogny, hondura s , 7: 50 
M 811. Mahogn y, sapeli 6: 50 
M 812. Valnöt , afrikansk 6: -
M 813. Valnöt, itali ensk , 10: 50 

Tejprulle Nr S 191, av 
transpar ent ce ll ofan, 19 
mm bre d . Självhäftand e. 
I pl6th 6IIoro med av ri 
vare . Ett utmärkt hjä lp
medel vid intarsia a rbetet. 

Pris 1: 50 

Kalkerpapper 
Kalkerpapper Nr M 52, 

bl ått , för kopiering av 
lövs6gsmönster, monogr. 
m. m. I ark storl ek 44X 
57 cm. Pr ark 0: 30 

~~ 
Fanerpress Nr K 948 för 

mind re amatör- och in
tarsioarb eren. Best6r av 
tv6 presskivor av block
lamellträ i format 30X50 
cm med tre par spänn
klot sar med bultar och 
kraftiga vingmuttrar. 

Pris 16: 
Bult Nr K 949, längd 22 

cm, diam . 12 mm med tv6 
bri ckor och kraf tig ving
mutter av mässing . Sam
ma bult som i ovanst. 
press, lämplig för dem 
som vi 11 göra pressen 
själva. 

Pr st. 1: 10 

Träplast Nr M 569, ä 
formb ar, vottenfost och 
klistran de fö r reparatia· 
ner av a ll a slag s träin· 
red ninga r, s6som; utfyll
ning av spricko r, fogar, 
kvisth6I etc . i bard, sto
lar, go lv, dö rrar m. m. 
I bleckb urkar inneh. c :a 
150 gram Pris 1: 

Träplast Nr M 589, 1 
bleckbu rk inneh . ¼ kg. 

Pris 2: 1 

Möbelornamanl ov ,björk, hands kurna . 
Träplast Nr M 590, 

bl eckburk, inneh . ½ kg. 
Pris 3: 

Nr M 930, stor l. 320X N r M 934, starl. llO X Nr M 938, 
200 mm. Pr st. 14: 50 55 mm. Pr st 3: - 95 mm. 

Nr M 931, storl. 350x Nr M 935, storl. 170X Nr M 939, 
100 mm. Pr st. 4: 50 60 mm. Pr st. 4: 25 180 mni. 

storl. 225x 
Pr st. 6: 50 

stc,r l. 190X 

Nr M 932, storl. 130X Nr M 936, storl. ll5 x Pris pr par 
115 mm. Pr st. 4: 75 50 mm. Pr st. 4: 75 Nr M 940, storl. 

15: 50 Kittkniv Nr K 783, a 
300x vitpolerat prim a st6\ me 

nitat träskaft. Hela läng-Nr M 933, storl. 135X Nr M 937, starl. 205x 105 mm. 
90 mm. Pr st. 4 : 25 50 mm. Pr st. 2: 75 Pris pr par 18: - den 18 cm . Pris 1: 11 
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Sandpapper Nr M 60. 
Ark i s_to rlek 24X28 cm. 
Finnes , grov lek: 000,00, 
0 1 2 3, 4, 5 och 6. 
Gro~ I. ' Pr ark 
000-3 0 : 1 0 

4-5 0: 12 
6 0: 15 
Sandpa pper i band, 

Nr N 400, br edd 10 cm. 
10 m långa. Grovl ek 00. 
o, 1, 2, 3. Pr 10 m 1: 70 

Smärge\ duk i storlek 21 
x 29 cm. I g rovl ek: 000, 
O FF, 1. 2, 3. 

Flylande kallim, färd ig
berett för använ dnin g . 
Bästa 1im för faneri ng o. 
hobbysnickeri. Lött att ar
beta n,ed och säkert bin · 
dande . 
Nr M 825, ¼ kg burk. 

Pris 1: 60 
Nr M 826, ½ kg bur k. 

Pris 2: 50 

Målarpensel Nr K 151 
(anstrykare), med \6ng Ytstrykningspensel Nr 
svart bor st, extra prima K 830, av extra prima 
kva lit et. Kraftigt lindade kvalite, garanterad ren 
och försedda med järn- borst, ~ulkaniserad . Skaft 
ringa r. Vulkaniserade . av vitbok med aluminium
Storl. nr Diam . mm Pris beslag . 6,5 cm 16ng 

2 20 1, 65 borst. Penselns bredd 

Nr M 821, normo lkvalitet . 
()()()-1. Pr ark 0: 35 
Nr 2. Pr a rk 0: 40 
Nr3 Prark0:45 
Nr M 822, kraftig ; högsto 
kvali tet. 
OOQ-1. Pr ark 0: 65 
Nr 2. Pr ork 0: 70 
N r 3. Pr ark 0: 75 

Kallim Nr M 59, är i 
pulverform o . upplö ses i 
kallt vatten. 

Pr 100 gram 0: 85 
Pr ½ kg . burk 4: -

4 25 2: 20 12,5 cm. Pris 12: 50 
6 30 2: 90 
8 35 4: 75 

10 40 7:90 
12 45 9: 50 
14 50 12: 75 
16 55 16: 75 
18 60 22: -

~ 
~ 
Lackeringspenslar Nr K 

905, hög sta kvalite, vulka
niserade, i tjock flat mo
dell med I6ng borst, i 
förnicklade hylsor med 
polerade trä skaft. Smärgelduk Nr N 399 i 

rulla r. Högsta kvalitet . 
Bredd 21 cm. I grovlek 
000, 0, FF, l och 3. 

Konsthartslim, Cascorit, 
i pulver. Blandas endast 
med kallt vatten och är 
genast färdigt för bruk. 
Användes för a ll slags 
trälimningar där absolut 
vattenfast limfog fordras. 
Nr M 823, i burk med 175 
gram . Pris 1: 65 Målarpensel Nr K 150 
Nr M 824, ½ kg bur k. \anstrykare), med svart 

Bredd 1 ½" 2" 3" 
Pris 1:40 1:70 2:30 

000--1. Pr m 2: 40 
Nr 3. Prm2:55 

Smärgelpapper Nr M 
5'Jl. I storlek 22X 30 cm. 
Finnes i grovl ekarn a 00, 
O, l, 2 och 3. 

Pris pr ark 0: 12 
Pris pr 10 ark 0: 95 

Sickling Nr K 491, av 
Sandv iks-fabrikat . Extra 
pr ima sickling av härdat 
och po lerat st61. Storlek 
0,80x 62X 125 mm. 

Pris 0: 60 

Båtskrapa Nr K 925. 
Längd 24 cm, med två ut
bytba ra skrapst6I, 7 och 
10 cm. Tv6 skrapo r i en. 

Pris 3: 25 

Stå lspackel Nr K 806, 
m. p6 nitat lack erat hand
tag. Bredd i mm 

30 55 75 
Pris 1: 10 1: 40 1: 75 

Spacklar Nr K 381, av 
prima björk . Bredd i mm 

60 80 
Pris st. 0: 12 0: 15 

100 120 
0: 18 0: 20 

Pris 4: 25 ren borst i aluminium

Sämskskinn Nr K 383, 
extra prima . Användes 
vid mölning, putsning 
m. m. Levereras i följan
de sto rl ekar och priser : 
Storlek cm. Pris pr st. 

22x 25 1: 30 
32X 35 3: 50 
40x 42 5: 90 
43x 45 6: 85 
50x 53 11,-

Ströpplare Nr K 827, 
är ett mycket praktiskt 
och a rbetsbesparande 
verktyg för sträppling av 
stora yto r . Rullen är 23 
x5,5 cm och överdrages 
med en utbytba r grov
maskig strumpa av mjukt, 
vitt garn . 

Pris utan strumpa 14, -
Strumpa för ovanst6en 

de ströpp lare, finnes i 
tv6 o lika maskgravlekar. 
Nr K 829, för limfärg . 
Nr K 831, fö r oljefärg. 

Prst . 4:-

hylsa . Vulkaniserade. 
Storl. nr Diam . mm Pris 

2 20 0 : 95 
4 25 1:-
6 30 1:25 
8 35 1:50 

10 40 1:80 
12 45 2: 25 
14 50 2:80 
16 55 3:20 
18 60 3: 75 
20 65 4:25 

Penselhandtag Nr K 992, 
pa tentsökt nyhet best6-
ende av ett handtag av 
plast med genomg6ende 
meta ll ögla , som medelst 
vingmutter fostspänn es v. 
penselskaftet. Handt aget 
ger en verklig vila 61 
handen och underlätt a r 
arbetet i hög grad. 

Pris 3: 95 

Hårmoddlare Nr K 366, 
i bleckhylsor med vita 
skaft . Extra fin kvalite. 
Vulkaniserad e. 
Bredd 1 ½" 2" 
Pris 0: 95 1:15 

Moddlare Nr K 457, av 
fin svart borst. Tjockl ek 
5 mm. 
Bredd 2" 2½" 3" 

Fördrivare Nr K 351, av 
grävlingsh6r, indragna i 
benp\atta. Med polero1 
träskaft. Bredd 2 1/2". 

Pris 8: 50 Pris 0: 75 0: 95 1: 15 

C LA S OHLSON & C;-(,A:-:-B ., INSJON 

Fernisspensel Nr K 90-4 
är i likhet med K 905 men 
i lägre kvalite och kor
tare borst. 
Bredd 1 ½" 2" 3" 
Pris 1: - 1 : 50 1: 75 

Färdrivare Nr K 364. 
För o ljefärgsfördrivning . I 
bleckhyl sa, tjocklek 8 mm 
av prima vit borst . Borst
längd 65 mm. Bredd 87 
mm. Pris 4: 20 

d 

Lackpenslar Nr K 823, 
flat a, av vitt tagel, vul
kaniserade, i förtento 
bleckhylsor med pol. trä
skalt. 

Nr Bredd mm Pris 
Storl. l. 12 0: 50 

2. 14 0: 55 
, 3. 16 0: 60 
Lackpenslar Nr K 824, 

som föreg6ende, men av 
prima svart hör. 

Nr Bredd mm Pris 
0: 95 
1: 10 
1: 25 

Storl. 1. 12 
2. 14 
3. 16 

c;ii l u 
Schablonpensel Nr E 299, 

tvärskuren styv borstpen 
sel. 
Diam . 2 mm. Pr st. 0 "5 
Diam . 4 mm. Pr st. 0 55 
Diam. 6 mm. Pr st. 0 65 
Diam. 8 mm. Pr st. 0 75 
Diom. 10 mm. Pr st. 0 85 
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Träbets 

Betser Nr M 668. Ljus· 
äk ta, vattenlösliga och 
ammo nia kbeständiga äkta 
betse r, av Herdins fabr . 
Sälj es i påsa r innehållan
de färg för c,o ¼- ½ 
lite r träbets. Bruksanvis
ning med fö ljer varje på
se. finn es i följande för· 
ger : Röd 51, Mahogny 
52, Gul 53, Orange 54, 
Brunocker 55, Ljusgrön 57, 
Mö rkg rön 58, Ebcnholz
svo rt 59, Ced er 60, Moss
gr ön 61, Ljus ek 62, Mö rk
mahogn y 63, Mörk va lnöt 
65, Mari nblå 68, Anti k
grön 69, Modeb runt 71, 
Ma hognybrun 72, Ljus 
va lnöt 75. Silvergrå 77, 
Gr å brun 78, Olivbru nt 80, 
Gammal brunt 81, Antik 
ek 82, Mell anb run ek 83, 
Mörk antik ek 84, Stål
b lå 85, Rödbrun 86, Bjö rk 
94, Gul bj örk 95, Alm 96. 

Pr på se 0: 50 

BRONSFÄRG 
i två grovlekar, pakete
rad e i påsar om 10 gram . 
Nr f ärg Grov!. Pris 

M 26. Aluminium FSO 0: 28 
M 28. > flOO 0: 32 
M 30. Ljusgu ld FSO 0: 28 
M 31. > FlOO 0: 32 
M 32. Koppar FSO 0: 28 
M 33. > flOO 0: 32 
M 34. Mörkguld FSO 0: 28 
M 35. > flOO 0: 32 
M 36. Eldfärgad FSO 0: 30 
M 38. Grön brons F50 0: 35 
M 40. Blå br ons FSO 0: 40 

Bronstink tur Nr M 42 f. 
tillb londn ing av bronsfär
ger med ovanstående 
bronspulver. I flaskor om 
100 gram . 

Pris pr fla ska 0: 90 .J -ill 

Bronserpensel Nr E 298 
av pr ima svart tagel. 
Bredd 10 mm. Pr st . 0 : 25 
Bredd 12 mm." Pr st. 0 : 2a 
Bredd 14 mm. Pr st. 0 : 30 
Bredd 16 mm. Pr st. 0 : 35 

Pergamentfärg 
Pergamentfärg Nr ~ 

168, är en transparent 
tunn färg för målning av 
lampskä rmar, modell 
flyg p la n m. m. finnes i 
färg erna: Röd, gul, .blå, 
grön, brun och svart . I 
flaskor om 25 kbcm. 

Pris 1: -
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Skriv- och kontorsmateriel 

Postblock Nr P 37. 100 
prima postpopper i kvar 
toformot , bl ockat med 
kraftig kar tong. Storlek 
22X28 cm. 

Pris pr block 2 : 25 

Postblock Nr P 41, 
block om 50 ark linjerat 
fint brevpappe r. Stor!. 
17X27 CN1. 

Pris pr block 1: 15 

Kuvert Nr P 38, avsed
da för postpo pper Nr P 
37. Vita. Lito graf erad e pö 
insidan . Stor lek 12½x 
15½ cm. 

Pris pr 50 st. 0: 90 

Kuvert Nr P 39, för 
papp er Nr P 41. Vit a, m. 
grått fader. Storlek 9½X 
17½ cm. 

Pris pr 50 st. 2: -

Spiralblock med omslag 
av blö kartong a. inne
hållande 100 blad prim a 
skrivpopper. Stor!. , bredd 
gånger höjd. 

Nr P 5. Linj erat. Stor!. 
lOX 17 cm. Pris 0: 50 

Nr P 6. Rutat. Stor!. 
10x 17 cm. Pris 0 : 55 

Nr I' 7. Linjerat. Stor!. 
17x2 1 cm. Pris 0: 95 

Nr P 8. Rutat. Stor!. 
17X2 1 cm. Pris 1: -

Anteckningsbö cker, med 
80 sidor li njerat papper, 
i pärmar av gul glans
kartong. 

Nr Storlek cm. 
P 17. 7xll 
P 16. 8X 14 
P 15. 10X17 
P 14. 12X 19 
P 13. 17x20 

Pris 
0 18 
0 25 
0 30 
0 40 
0 55 

•Utalu / lf 
KRE DITERAT 

MAKULERAS 
!KOltMEID[RAS \) ~ 

Il< T 
'"'c~siu(tll 

DEBITERAT 
ouPl'"-"-1 

EXPEOIERAl 

•.., ~p,11.1UREfl~\ 

~.§ -.._ ~e~0';\.~() 
~RAKTGOD -.t .. Q. UTESTEAAS 

Universalstämpel Nr S 
204, tjugo stämp lar i en. 
De på kontor van lig ast 
fö rekommande stämpe l
texterna skruva s from vi d 
behov . Synnerligen prak
ti sk. Höjd 14 cm. 

Pris 6: 50 

Datumstämpel Nr S 118, 
försedd med datornsiffro r, 
mönadernas namn samt 
årtal. Siffrornas höjd 3 
mm. Extra p rima svenskt 
fabri ka t. Pris 1: 45 

Nummerstämplar, med 
4 e ller 6 ställbara siffe r
band av gummi. f örni ck
lad e och med polerade 
trä skaft. Stömpeldy na er-

Anteckningsbäcker, med 
pärmar av vaxduk imit . 
och med 96 kossabokslin
jerad,e sidor. 

Nr Storl ek cm. 
fordras. Svenskt fabrikat. 

Pris 4 mm höga siffror. 
P 18. 8x 14 
P 19. 10X 17 

.0: 85 Nr S 177. 4-siffrig. 
1: 05 Pris 1 : 20 

P 20. 12X19 1: 20 Nr S 178. 6-siffrig. 
P 21. 17X20 1: 60 Pris 1 : 90 

Vaxduksböcker , linj era
de och dessutom med 
alfab etiskt reg ister i kan
ten. 96 sidor. 

Nr Storl ek cm. 
P 22. 10x 17 
P 23. 12X 19 
P 24. 17x2o 

Pris 
1: 70 
2: 20 
2: 40 

7 mm hö{la siffro r. 
Nr S 179. 4-siffrig . 

Pris 3: 95 
Nr S 180. 6-siff ri g. 

Pris 4 : 90 

Märkpenno Nr E 216. 
En myck et praktisk pen
na för textning av af
fi scher och plakat, varu
märkni ng o. textnin g på 
a ll a slag s yto r : Papper, 

Hålslog Nr S 203, ov trä, glas, meta ll, . feta 
kraftig plåt , la ck. Stan- yt'?r ~ - m. tor ka r ogon
sar hål passande vanli- b li ck l1gen, ve:_tenfast och 
ga kontorspärmar. Be- per mane nt. Lan1;id. 12 cm. 
hållar e för avfa ll i bot- Med . pen~an fo li er på
tenpl attan. Pris 4: 95 fyllningsp1pett_ och en 

fla ska svart farq. 
Fakturapärm Nr P 26 i 

fint utförande med tyg
klädd rygg och bra me
ka nism. A4-kvartofarmat. 
26X31 cm. Pris 5: 50 

Register Nr P 27 fö r 
ovanståe nde pärm , av 
kraftigt pa ppe r med fö r
stärkta hål. 

Pris 0: 90 

Pris 11: 50 
Specialbläck för avan

s!. penna i fl askor in
neh. 100 elle r 50 gr . fin
nes i färgerna röt t, svart , 
grönt och bl ått . Pipett 
medföljer. 
Nr E 21. 50 gr. Pris 3: -
Nr E 217. 100 gr. 

Pris 5: 25 
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$P 
Tryckeri Nr S 117, '!'ed 

c _0 250 st. 6 mm h~ga 
ummitype r . stora a. l il!o 

~lfabetet, ~iff rar o . skd
·etecke n, pincett, typ h~ l
lare, färgdy n?- Allt far-

Hektograf , enklaste och 
billigaste appa rat va r
med mon kon m~ngf9l 
digo skrivelser, . cirkula_r, 
prislisto r m. m. , upp ! ~Il 
4 färg er på en gång: far 
handskrift och teckning. 

Kontorsgummi Nr S 59, 
i flaska m. praktisk själv
tätand e påstrykarE:; av 
gummi. Ej lika bilden. 
flaska inne h. 80 gram . 

Häftapparat Nr S 194, 
för sövöl nit- som nål 
häftning . Genom botten
plattan s utformnin_ll även 
användbar som hafttång . 
Dessutom vid affische
ring , fä stande av adress
lapp a r på lådor etc. 
Längd 13 cm. Pris 11: -

Häft klammer Nr S 188, 
passande ovans t. häftap
parat N r S 194 i askar 
om 1000 st. pr ask 0: 95 

oral i trevlig kartong. 
Extra prima svens~t fob r. 

Nr U 887. Folioforma t . 
Storl ek 390X 250 mm. 

Pris 29: 50 
Pris 1: 75 

Pris 9 : 75 
Nr U 888. Kvar toformot . 

Storlek 285x250 mm. 
Pris 22 : -

Nr U 889. Oktavformat. Syndetikon Nr S 65, i 
10 cm långa tube r . Det 
bästa kli ster för samman
fästning och limning . 

Häftklammer Nr S 136, 
passande tidigare sålda 
häfta ppa rate rna ,M ajor >, 
i askar om 1000 st. 

Pr ask 0 : 95 

Pristryckeri Nr S 215. 

Storl ek 135x 230 mm. 
Pris 14: 75 

Hektografmassa Nr U 
890, för omgjutning e ll er 
påbä ttrin g av beg. hek
tagrofer . Beskriv ning 
medföljer. Kartong om ½ 
kg . Pris pr kartong 7: 50 

Pris pr tub 0 : 45 

Består av 20 st. 20 mm 
höga siff ror och 20 st. )0 
mm höga siff ~or , kraftig 
typhå lla re, sl?mpe ldyna, 
färgflask a, pinc.ett sa~ ! 
500 st. dekornt 1v':'. pris
la ppa r fö r skyltfan~tret. 
Ett ge diget try~_ken e:v 
största vär de _far vo ri E:; 
affärsi dka re . Parpockat 1 

karton g i stor!. ~7x23X4 
cm. Pris 19: 50 

Hektografbläck Nr U 
891. f ärgkraftig t, ger på 
avonst6ende hektografer 
upp till 80 st. godo av 
tryck. fin nes , B_lå svort , 
violett blått, rott och 
grönt.' f y rkantig bl äck
fla ska om 25 gram . 

Klister Nr S 192, ,Su
pergrip > ett öve rlö gs"!t 
foto - och kontorsgumm1 . 
Klistra r pappe r mot pap
per samt papper mot 
gl as, trä a. meta p. C: a 
30 ccm i tub . Pm 1: -

Kuvertluktore Nr S 234. 
Liten proktisk apparat för 
fuktn av kuvert, adr ess
lapp ar etc . Av förni cklad 
mässing. Stor!. 17x54 

Stämpeldynor, av extra 
pri ma fab rikat. Låda av 
lacke rad plåt, med lock 
och gångjärn. Finn!ls m. 
dyna n i färg erna vio lett , 
rött och svart. 

Slä mpeldyno Nr S 73. 
Storle k 64X42 mP~i·s 1: 40 

Stämpeldyno Nr S 74. 
Storle k 119X7 1 'p:J'; 2, 35 

I 
Stämpelfärg Nr S 75, i 

f laskor om 20 gram med 
pensel och bakelitkapsel. 
Viole tt , svart e ll er röd 
färg . Pris pr flaska 1: -

Pris 1: 25 
Klister Nr S 193, som 

lö reg. men i fl aska om 
c ,a 80 kbcm med pensel 
i locket. Pm 2: -

Stencilstämpel Nr S 161 
för mindre rek lamtryck, 
cirkulär, meddela nde ~ 
m m. Bestå r av en 1 
kr"a!tig metallram in lagd 
förgkudde över vilken 
den maskinsk rivna stenc . 
spännes. Ger skarpa, ty~ 
li ga avt ryck och av vaq e 
stenci l kan -!ryckas många 
hundra exemp lar. Stäm
peln lev. i kraftig fö! ~a
ri ngskarlong och åt fol1es 
av en fl aska svart tryck
färg med pense l, 10 sten
ci ler med ramtryck samt 
br uksanvisning. Trycky ta 
65X 102 mm. Pris 22: -

Stencilstämpel Nr S 162, 
som föregående men m. 
tryckyta 47X7 5 mm. 

Kontorsklister Nr S 115, 
är ett ext ra starkt pa p
per sklist er . I aluminium
b urk med pensel. ln neh. 
100 gram. Pris 1: 50 

Nr S 116. Burk i nneh. 
200 gram. Pris 2 : 25 

Klisterpensel Nr S 183, 
vit borst i ble ckhy lsa m. 
pol. träskalt, längd c ~a 
17 cm. Pris pr st. 0 : .<0 

mm. Pris 0 : 75 

Pennfot Nr S 140, av 
svart bakelit. Stor!. 25X 
11,5 cm. Med ett stort 
och fem mindr e fack. 
Elegoot och praktiskt. 

Pr is 1: 60 

Gummisnodd av extra 
prima gummi förp . i på
sar om c:a 50 st. 

Nr Diam. Pr 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 

Pris pr sats 16: 75 

Stenciler Nr S 163, stör
re för stämpe l S 161. 

Pris pr 10 st. 2: 50 

Brevvågslinjal Nr S 184, ~r en _kombination_ av 
t å nödvöndigh etsartiklar far skrivborde t . Vager 
brev upp till 125 gram . Av smidig gl ask~a! ~la21 
med mm-grade r ing. Längd 32 cm. ris : 

Stenciler Nr S 164, 
mindr e för stämpe l Nr S 

µ 
Stämpelfärg Nr S 189, 

,Ame rican>, dr yg och 
färgs tark specialprodukt 
som ej torkar i dynan 
men som omede lb art tor
kar och ej smetar vid 
stämpling. Flaska om 25 
gram. Vio lett, svart, blå 
elle r röd färg . 

162. 
Pris pr 10 st . 1: 80 

Stencilfärg Nr S 165, 
svart i 100-grams flaska 
med pensel i skruvlocket. 

Skrivmaskinsborste Nr S 195, mec!_ hård och styv 
borst för rengö ri ng av typ erna. Langd i1ri;m 0., \lO 

Pris 1: 95 Pris 3:-

C LA S OHLSON & C~B. , INSJON 

Skrivmoskinsborste Nr S 1~6, med _lån~ '3Jh mjuk 
borst för rengö ri ng i maskinen. Lang Pris c;;'; 95 
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Kulpenna Nr S 235, m. 
snöre och skruvög la för 
upphöngning, varig enom 
pennan alltid finnes på 
sin plats då man behö
ver den . Pris 1: -

Pr duss. 7: 80 

Reservoarpenna Nr S 
167, >Tower>, av svart el. 
grå plast, förnöm modell. 
Beslag av gu lddouble o. 
pennstift av 14 Kar. guld. 
Til lf örli tligt pumpkolvsy
stem med genomskinlig 
blä ckbe håll are. 

Pris 24: -

Reservoarp enna Nr S 8, 
>Tower D> är helt l ika 
föregående med undan
tog av stifte t, som är av 
rostfri metall, kromiridi
um. Pris 8: 75 

Reservoarpenna Nr S 9 
är en kulpenna som skri
ve r med vanligt reser
voarbläck och är därför 
lätt och billig att fylla . 
Ha r pumpko lvsystem med 
geno mskinl ig bläckbehål
lar e. Genomskrif•skopior 
kan härmed skri vas med 
bl äck penna. 

rrrs pr st. 16: 50 

Il 
Rött bläck Nr S 60, 5 

cm höga flaskor med pa-
tentkork innehå ller 25 
gr am. Pr fiasko 0: 60 

S 222 S 219 S 220 S4 S 226 

Kulpenna Nr S 222 av gul plast med huv och 
klips. Längd 12½ cm. Pris pr st. 0: 75, duss 7: -

Kulpenna Nr S 219. En elegant penna med 
metal lhuv, försedd med klips. Finnes i svart e ller 
kopparfärgad plast . Längd 12½ cm. Pris 1: 75 

_Kulp_enna Nr S _220 är i kombination med blye rts
stift vilket framfores genom vridning på skaftet . 
Huv _med klips av bronsfärgad plast och spetsar 
av forgylld metall. Pris 2: -

Kulspetspenna Nr S 4, >Auto-pen>. Prakt isk mo
dell uton huv. Spe_tsen . in~kruvas och skyddas i 
pennan , då den bares , fickan Pris 2 : 80 

Reservpatron Nr S 5, specialpatron för A uto-pen . 
Pris 1: 50 

Kulpe~na Nr S 226 är_en kraftig penna av plas t 
sorl . larg er . Huv m. kl 1ps av plast. Längd 13 cm. 

Pris pr st. 1: 35, duss 12: 50 
Reservpatroner passande ovanstående somt de 

flesta av kulspetspennor. Finnes med räd e ll er blå 
posta . Nr S 236, räd . Nr S 237, blå . 

Pris pr si . 0: 50 

. Kulspetspenna Nr S 213, >Safir ,. En svensk ve rk
lig kvolitet spenno i stilig t utförande och med be
hagl ig skr ift. Safir är den popu lär aste och mest 
s~ldo _ kulp e~non _i Sverige. Den finnes i färgerna : 
v,t, rod, gron, silvergrå, blå el ler svart . 

Pris pr st. 2: 50, duss. 15: 75 
Reservpatron Nr S 214, till Safirpennan. 

Pris pr st. 1: - , duss. 6 : 30 

il ~ 

EDh' 
Fyrlärgspenna Nr SJ, ä r av fö rstklassigt eng

elskt fobfikol._ Helautomatisk . Genom tryck på en 
knopp fores onskod spets from , med rätt , gr önt 
b lått e lle r blyert sstift. Pennan ör helt av förk ro'. 
m_o_d metall. En tub reservstift i sort . färger med
fol1er . Pris 12: 25 

Radergummi Nr S 126, 
för blyerts, snedfasat i 
båda ändorna . Ett först
klassigt radergum ., längd 

Lyxbläck Nr S 61, ti ll 
reservoa rpennor i br eda 
fyrkant iga flaskor, inne
hållande 40 gram . 

Pris pr fia sko O: 70 

Radervatten Nr S 114, ·65 mm. Pris 0: 35 
särski lt kraftigt o. eff ek
tivt för borttagande av 
bläckfläcko r på papper, 
tyger m. m. I bakelit 
hylsa . Pris 1: 50 

Radergummi Nr S 168, 
lika föregå ende, men m. 
halva gummit för bläck
rodering . Pris 0: 40 

Fickpenna Nr S 238 
elegant blyerts skruvpe n'. 
na av svart el ler genom
skinlig plast med spets 
och klips av fö rnickla d 
metall . Längd 135 mm. 

Pri s 2: 25 
Fickpenna N r S 221 _ 

Skruvpenna med blyerts
stift. Skaft av plast med 
f~_rnicklod spets o. klips. 
Langd 13 cm. 

Pris pr st. l : 30 

c::.' 
Fickpenna Nr S 2. Bly

er tsskruvpenna kombine
rad med kraft igt försto
ri ngsglas i ena ände n. 

Pris pr st. 5: 50 

Timmermanspenna Nr 
K 46, oval. Med grov 
blyerts . Pris pr st. 0 : 15 

Timmermanspenna Nr 
K 49, ex. prima kvalite t . 
Hård eller mjuk bly erts 
finn es. Pris pr st. 0 : 25 

Blyertspenna Nr S 225, 
>Eagle> ett prima eng 
e lskt fabrikat, l innes i 
hår dhetsgraderna: HB, F, 
H, 2H, 3H, 6H och 6B. 

Pris pr st. 0: 55 

,.. e+-· e- , 3' 

Pennhållare Nr S 130, 
lär korta blyertspenno r 
som med denna kunna 
användas ti ll sista cm. 
Längd 12 cm. Pris 0: 25 

Pennfodral Nr S 154, 
av kraftigt, mönsterpres 
sat skinn med bl ixtlås. 
Storl. 22X 7 cm. 

Pris 2: 75 

Cirkelpassare Nr S 186, 
av mässing, att sätta på 
bly ertspennan . 

Pris 0: 30 

Pennformerare Nr S 224 
med två knivrullor . Gju 
tet och fros tl acke rat sta
t iv att skruva last i bord . 
Spånbe~~lla re av cellu
lo id . Ho 1d 10 cm. 

Pris 14: -

Pennformerare Nr S 
239, med en knivrulle, i 
övr igt lika föregående . 

Pris 9: 75 

Pennformerare Nr S 153, 
av pre ssgjuten metall m. 
löstagba rt stål. Längd 26 
mm. Pris 0: 25 

: 
Insatscirkel Nr E 200, 

med stålspe ts, blyerts
spets och dragstift utbyt
bar a. Svenskt fabrikat . 
Lämplig för sko lbru k. Av 
förn ick lad mässing. Längd 
12,5 cm. Pris 3 : 95 

- ' 

~ ,o ,= ' -==-- -0---
70------

Ritbestick Nr E 285, in
nehåll a nde fö rnicklad 
passare med tillbehör 
enl. bi ld en . Etuiet i stor
lek 145x 65 mm ä r invän
dig t klä tt m. sammet. 

Pris 7: 80 

Drag stift Nr E 170, med 
skaft av svart tr ä och 
ex. tunnslipad lång spet s. 

Pris 4: 15 

Drag stift Nr E 234 lär 
skolbru k. Svart träskalt. 
Längd 14 cm. Pris 3: 25 

Dragstift Nr E 293, av 
finpole rat stål med skaft 
av ebon it . Längd 145 mm. 

Pris 6: 25 

Ritbestick Nr E 286, innehållan de 2 passar e, ljä
derpassare, dragsti ft, lörlängningsled m. m. För
varas i sammetsklätt etui i storlek 230x85 mm. 

Pris 18: -
Ritbestick av extra pr ima svenskt fabrikat med 

instrum enten av pol erad mässing och med vad
derad e, och sammetskläd da etuier. 

"'6''--,.__ - _ .., 
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Ritbestick Nr E 236, in
nehåll enligt illustration . 
Storl ek 145x55 mm. 

Pris 13: 25 

~~= "-~Ö ~---- -
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Ritbestick Nr E 237 in
oehåll enligt illustration. 
Storlek 140X 70 mm. 

Pris 17: -

N edans tående passa re ära tillverkade vid den 
tyska fa br iken ECOBRA och i förnämsta fr eds
utförande. Av polerat nysilver med stå lspetsar . 

Passare Nr E 288 med svängbara spetsar för 
stål och blyerts. Längd 135 mm. Pris 6: 50 

Passare Nr E 291 med blyerts- och stålspets . 
Längd 115 mm. Pris 13: -

Passare Nr E 290, stor mode I I, med blyert s- och 
stålspets, förlängningsled och dragstift. Längd 
155 mm. Pris 18: 25 

Nollcirkel Nr E 'JP.7 med blyerts- och ståls eets. 
Längd 115 mm. Pris 7: 75 

Nollcirkel Nr E 292 i kraftigt utförande med 
dubbla stå lfj äd rar, blyert s- och stål spets. Längd 
120 mm. Pris 11: 25 

Linjal Nr S 131, ov po
lerad bok med infäl ld 
metallskena i bägge kan
terna. Vitl ackerad fas
ning med millimetergra
dering . Längd 30 cm. 

Pris l: 90 
Linjal Nr S 132, som 

föregående men läng d 
40 cm. Pris 2 : 25 

Gradskiva Nr E 242, av 
g lasklar vinylite . Preci
sionsskala 180 grad er m. 
halvgrad ersstreck fasad 
kant. Längd 16 cm. 

Pris 2 : 90 

46°i: _______ __.__ ___ ____ ..!._-;:;C'L'A'S,-,.O'"'Hc,;---L -;.S.;O,.-.N~&c--:Ca---,-
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Ritpapper 
Ritpapper i ork. Matt, 

god kvalitet. 
Nr Storl. cm Pr 10 ark 

E 79. 50X65 2 : 25 
E 80. 32x50 l: 10 

Ritkartong Nr E 81. Vit 
kartong med glättpd yta, 
lämplig för tuschteckning. 
Extra fin kva lite. Format 
25x32½ cm. 

Pris pr 20 blad 3: 7~ 
Ritkartong Nr E 131, är 

i likhet med E 81, men i 
storlek 16x25 cm. 

Pris pr 20 ark 1 : 90 
Millime ter papper Nr E 

86, storlek 48x 60 cm. 
Pris pr 10 ark 2: 75 

Millimeterpapper Nr E 
87, Storl ek 30x40 cm. 

Pris pr 10 ark 1: 50 
Ritningsblanketter , 50 

blad genomskin lig t ri t
papper med t rvckt ram 
och text enli gt SMS-stan
da rd , pä rmade i block. 

Nr E 258, format A4 
21 X 29 cm. Pris 6: -

Nr E 259, fo rmat A3 
42x 29 cm. Pris 10: 50 

Blåkopierings
papper 

Blåkopieringspapper Nr 
E 84, för kopierin g av 
ritninga r m. m., giver vita 
linj er på djupblå botte n. 
Tunt, 55 gram pr kvm. 
Bredd 75 cm, lä ngd 10 m. 

Pris pr rul le 5: 95 
Blåkopieringspapper Nr 

E 85, t jockt, 110 gram pr 
kvm. Bredd 75 cm., längd 
10 m. 

Pris pr ru ll e 7: -

Gradskiva Nr E 274, av 
mm ce llul oid. Diam. 10 

cm. Pris 0: 75 

Q 
Gradskiva Nr E 241, av 

polysty ren. Graderad 0-
200 nygrader och med 
cm-skala . Längd 15 cm. 

Pris 2: 25 
Skolgradsk iva Nr E 8, 

av plåt. Grad erin_g 0-180 
grader . Längd 9 cm. 

_Pris 0: 20 

Kurvmalla r, av glask lart 
böjligt mater ial. 

Nr E 239, längd 31 cm. 
Pris 2 : 40 

Nr E 240, längd 16 cm. 
Pris 1: 60 
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Räknest ickor ov världsmärket NESTLER, pr eci
sionst i l lve rkade av ädeltr ä med grav erade cel lu
laidsk a lar . Splitt erfri löpare m. !örn . ram. Tata\ 
längd 295 mm. A ll a försedda med samtliga er-
forderliga ska lar. · 

Nr E 1, Nestler >Darmstadt >. 
Nr E 2, N estl er , Rietz>. 
Nr E 3, N est\er >Elektra >. 

Pris 42: -
Pris 25: -
Pris 41: -

Fickräknesticko Nr E 222. ,NOR DEN, , ä r tillv er
kad av vit plast och har g raverade skalar i två 
färg er . Skolsystemet är en praktisk komb inati on 
av systemen Darm stadt och Rietz, ach ing en av 
en störr e räk nestickas ska lar saknas. Längd 15 
cm. Ett fodral av lä de r medföljer . Pris 16: 50 

Fickräknestickor, NESTLERS precisian still ve rk-
ning av star k vit anagit , tunn modell. Försedda 
med sa mt liga erfor de rliga skalor. Skollängd 125 
mm. Med läde 7fadral. 

Nr E 4, system , Darmstadt>. Pris 28: -
Nr E 5, syste m , Elekt ra>. Pris 28: -
Fickräknesticka Nr E 6, NESTLER, enda st med 

grundskolor, trigonom et risko skalar och måttskala. 
Med läd erfa d ral. Pris 14: -

~~ 
Vinklar, av g\ asklar polystyren, med gr averad 

måttska\a. Längd en avser måttskalans längd . 

45-GRADERS. I 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 182. 25 3: 15 E 179. 30 3: 15 

Pantograf Nr E 136. En stab il och välgjord op· 
para t av fern issad ek och med mässingsbeslog. 
Bil de r kunna förstoras i 10 olika färstorin gsg rad er 
och upp t i ll 150 cm storl ek. Rekomme ndera s t i ll 
dekor atörer, sky ltmålar e, teckna re m. Il. för upp
förstoring av bild er, mönster, ka rtor, rit ning ar, 
monogram m. m. Bruksanvisning medfölj er. 

Pris 7: 65 

1, Alla ledN I p:lra ll~llograrn1y11eme 1 
liro förudd• mrd kulla ger. 

2 . Appu a ien lrvrrero " mt"d fj!idrar f6r 
u1bala.nser in~cn. Någo n rnrrkos inad 

Rir den n::1 deta lj 1l!Jkommu ~Ml-de& rj 

3. Rhhu, ·ud ec hggrr v:tl I hand .. n och 
arbt-1ar rftC'1 aam ma pr incip er 10m 

r n sior 1ltapparn1. 

4 . \lfnkel omrll.de 45" 0 - 90° . Automa
t is k l11s1!illnlng oc h hhnin g f'öt \•ar 
l !ri:r grad , Mellnn l!igr n !An s manut"ll1. 

S.5k11loma llro 260 resp. 350 mm Ung• 
1irh \!fe lo r leverera, lnk.l. ru pa r 

m .. J J" lning l · J och 1: 2,S. 

Ritopparat Nr E 254 >VECTOR> med pa rall e ll
systemet av bl åa nläpt stå l och med 8 st. kul lage r. 
Linjal erna av a luminium . För ritbräd en i larmat 
upp till c,a 90X65 cm. Pris 58: SO 

Ritbord av 16 mm block\am ellträ , cellulosobe· 
handlat . Reglerbart i oli ka lutning svinklo r. Extra 
kraftigt och väl gjo rt bord , som kan rekommen
deras. 

Nr E 162. Stor lek 63x38 cm. Pris 14: 75 
Nr E 163. Storl ek 88-63 cm. Pris 27: -
Porallellföring Nr E 132. G enom denna para ll e ll-

fä ring bl ir vinkellinjalen obehövlig, med osvikli g 
säkerh et droger man parallella streck utan av
vikelse. Linjal ens längd 63 cm. Åtföljes av alla 
erforderliga delar för fastsättningen, jä mte mon
teringsonvisningar. Pris 5: 95 

Textschabloner, av ce lluloid med 3, 5 eller 7 mm 
hög stil, rak e ll er lutand e. Satserna består av 
schabloner till stora o . lilla alfab etet samt siffror. 

Schablon Nr E 195, ra k stil. Pris pr sats 4: 90 
S: hablon Nr E 196, luta nde stil. Pris pr sots 4: 90 

OBS I Uppgiv önskad sti\storlek . 
Schablonhållare Nr E 197, längd 16 cm. Pris 1: 95 
Schab lonh ållare Nr E 233, läng d 28 cm. Pris 2: 25 
Schablonpenna Nr E 198, för tusch. Finnes för 3, 

5 e l ler 7 mm sti l. Pris 1: 60 

Linjaler , av hård glos-
klo r ce ll uloid med fasad 
kont o. gradering i mm. 
Svenskt fabr. Prakti ska 
och hållbara. 

Ritmall Nr E 165, av 
ce llul oid, är en utmärkt 
hjälp vid rit arbeten. Mall 
för dragande av sektio
nerings\injer samt hjälp
linjer vid text ning m. m. 
Bruksanvisnin g medfö l je r. 
Längd 12 cm. Pris 1: 25 

Nr Längd Pris 
E 205. 15 cm 1: 
E 2G6. 20 cm 1: 
E 207. 30 cm 1: 
E 244. 40 cm 2: 

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

Rönnings pärltusch, ga
ranterat vattenfast och 
\ätt flyta nde . Finnes i fö l
jande färg er, 1 svart, 2 
vit 3 ora nge, 4 ljusgrön , 
5 'gul, 6 mörkgrön, 7 
koboltblå, 8 ultramarin, 
9 schorlak an, 10 carm in, 
11 zinno b9 r, 12 preussiskt 
bl å, 13 ind igo, 14 violett, 
15 brä nd sieno, 16 mur
stensräd , 17 siena, 18 
sepiabr un, 19 neutra\
b\äck. 

Tusch Nr E 42. Flaskor 
med pe nna i korken och 
c,o 15 g r tusch i någon 
av ova nstå ende färge r. 

Pr fla ska 0: 65 

Tusch Nr E 33. Patron 
av transpa rent plast och 
c ,o 12 g r tusch i någ on 
av ovan stående fä rger . 

Pr tub 1: -

Guldt usch Nr E 238. 
Flaska med c ,a 15 gr 
tusch i gu ldfärg . 

Pris 0: 75 

Plakatfärg Nr E 155, är 
en vatt enlöslig tempera 
färg med· enaståe nde 
täckkraft, sta rkt koncen
trerad. Torka r matt . Den 
kan användas i textpen 
na, pe nsel e ll er färg
spruta och fäster på pap 
per, ka rto ng, papp, trä 
och väv. Färgen ör ut
märkt ti l l all rek lam- o . 
dekorat io nsorbete n. Tu
berna c, a 7 cm långa. 

Finnes i fö ljande ' fär
ger , 1 sva rt, 2 vit, 4 zin
nober , 5 mörkr öd , 6 car
min, 7 gu l, 8 orange, 9 
kobol tb lå, 10 himmelsblå , 
11 ult ra mari n, 12 grön , 
13 l jusbrun, 14 mörkbrun . 

Pris pr tub 0:60 

Zinkvitt Nr E 20, i ext ra 
stor tub , storlek 15X3 cm. 

Pris pr tub 1: 75 

Artistoljefärg Nr E 283, 
, Goyo>, Reeves värl dsbe
römda engelska fa brikat. 
I tub er med c ,o 50 g . 

RODA . 
Nr 
1. Aliz a rin , karmosin. 
2. Skorl et Lock. 
3. Engelskt rätt . 
4. Kadmium röd . 
5. Karmin. D 
6. Cin ob er (Vermilio n\. E 

oN~--••• 

Linolja i ren prima kva
lit et i fl askor o m 25 g. 
Nr E 279, kokt linolj a. 
Nr E 280, rå lin o lj a. 

Pr fia sko 0 : 60 

Palett, i ova l mode ll , 
av putsad och o ljad 4 
mm pr ima b jörkp lywood. 
Nr E 12, stor\. 15,5X24 

cm. Pris 0: 85 
Nr E 13, stor\. 23x 31 cm. 

Pris 1: 25 

BRUNA. 
7. Ljusocker. 
8. Bränd terra . 
9. Bränd umbra . 

Siccativ Nr E 23. På
A skynda r torkning en av 
A oljefärg . 25 g fia sko. 
~ Pris 0: 55 

Palettkapp av förtent 
plåt med fj äderfäste. 
Diam. 40 mm. 
Nr E 262, dubb el. 

10. Obränd umbra. 
11. Van Dyck brunt . A 

GULA . 
12. Neap elgul, lj us. B 
13. Kadmiumgu\, lju s. D 
14. Kadmiumgul, medel D 

Terpentin 
Terpentin Nr E 22, i Nr E 263, 

flaskor inn ehå lland e 25 
gra m. 

Pr fla ska O: 65 

Pris 1: 15 
enkel. 

Pris 0: 75 

15. Kadmiumorange. D Tavelfernissa i fla skor 
B om 50 g . GRO N A. 

16. Kromgrän, märk. Nr E 24, b(ank. 

--~·-----=**5 >,-§ J 
Palellkniv Nr E 157, 

med 85 mm klingd. 17. Viridian gr än. 
18. Olivgr ön. D Nr E 30, matt . 

~ Pris pr fla ska 1: SO Pris 1: 75 
19. Smaragdgrön. 
20. Gr änjo rd . 

BL A. 
21. Ultr a marinblå . 
22. Kobo ltbl å. 
23. Mauve Violett . 

SVART. 
24. Elfenb ensvart. 
A= pris 1: 75. 
B=pris 2,-
C=pris 2: 75 
D=pri s 4: -
E=pris 5: 50 

B 

B 
D 
B 

A 

Studiefärger Nr E 18, 
av bästa fabrikat i tub er . 
Stor lek 7½X l½ cm. Fin
nas i följande färg er . 

Nr 
Pris pr tub 0: 60 

19. Bensvart. 
2. Zink vitt . 

GULA . 
3. Kromgult , ljus. 
4. Kromgult, orange . 
5. Ljusocker. 
6. Terra obränd . 

10. Guldocker . 
RODA. 

7. Cinnober-imit . 
8. Krapplack-imit . 
9. Ertgelskt rött . 

BL A. 
13. Koboltblå. 
14. Ultramarin . 
24. Pariserblå. 

BRUNA. 
11. Terro bränd. 
12. Umbro . 
21. Van Dyck brunt. 

GRO NA. 
15. Smaragdg rönt . 
17. Zinkgr önt, märk . 
18. Zinkgrönt, ljus. 
22. Kromgränt, märk . 
23. Kromgränt, ljus. 

I 

Pannåer , för o ljemåln. 
till ve rkade av 4 mm hård 
masonit. An vä ndes nume
ra a llm änt av såväl ama
törer som konstnär er. 

Nr E 161, preparerade, 
någo t suga nde vita. 
Stor\. cm. 19x23 23X30 
Pris 0: 60 0: 70 
30x 4o 40x 50 48x60 

1: 10 1:95 2:40 

Målarkniv Nr E 158, m. 
hands li pad 75 mm klinga. 
Ext ra prima svenskt fab.ri
kat . Skaft av polerat läv
trä. Pris 3: 95 

Kilramar Nr E 16, för 
uppspänning av d uk till 
ol jemåln ing , komp \. med 
kil a r. Uta n duk . Storl ek 
cm. 33x 22 41 x27 
Pris 1: 40 1: 60 

Nr E 160, opreparerade. 46x33 62X45 85x 60 
Stor\. cm. 19x 23 23X30 1: 75 1: 95 2, 40 
Pris 0 : 30 0: 40 
30X40 40X5 0 48X 60 
0: 60 1:20 1: 50 

DUK . 

OBS I På grund av pack
ning ssvårighet er är 3 
pannåer det minsta som 
sändes av varj e format. 

Målarduk Nr E 56, i 
halvlinnekvalite . 
Bredd 70 cm. 

Pris pr meter 8: 50 

Artistpenslar Nr E 
hår, med lac k. skaft. 

230, flata, prima grävlings-

Storlek 2 4 6 8 10 . 
Pr st. 0: 95 1: 10 1: 25 1: 40 1: 60 

12 14 16 18 20 22 24 
1: 85 2 : 10 2: 35 2: 65 2 : 90 3: 20 3: 60 

Artistpenslar Nr E 245, fl ata, med la ckerat skaft. 
Extra prima näthår . 
Storle k 2 
Pr st. 0: 90 
12 14 16 

1: 75 2: - 2: 25 

4 
1: 05 

18 
2: 55 

6 
1: 20 

20 
2: 80 

8 
1: 35 

22 
3: 10 

10 
1: 55 

24 
3: SO 
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.Kikare Nr L 17 f. teater 
och sport. Av svart plast 
m. ställbart ögonavstånd 
och gängad okulo r inställ 
ning C,o 3 gg r fä rsto
ri-ng . Höjd 12 cm. 
,. Pris 5 : 95 

Kikare Nr L 990, liten, 
beh andig modell för tea
ter och sport. Av p last 
med utd ragbara saxske
nor. Bekväm att medföra . 
Stmlek hopfälld endas t 
95X35x 30 mm. Pris 3 : 25 

Detektivspegel Nr L 1073. 
Genomskinl ig fr ån boksi
dan, varig enom mo n kon 
se uta n att själv b li sedd. 
Monteras öve r ett hå I av 
lä mp lig storl. i dö rr e ll er 
mell a nvägg . I ntressont ny
het . Storlek 12X 12 cm. 

' ' 

Pris 6: 75 

I Stortp istol Nr L 920 av 
pressad , svart lackerad 
plåt, längd 12 cm. Myc 
ket säker som stortpisto l, 
klickar e j. Till p isto len 
pdss or endas t nedons t . 
skott L 921. Pr is 1 :75 

Startskott Nr L 921. 50 
st. skott lä r pis to l L 920 
fö rpackade i kar tong . 

' Pr kar tong 1: 25 

Tubkikare av pl ast. Ger 
skorp b i ld och 3 ggr 
fö rstoring . 
Nr Längd 

L 18, 22 cm 
L 19, 32 cm 

• 

Pris 
1: 60 
2: 90 

Periskop Nr L 636. En 
mycke t omtyckt leksak, 
som gö r det möj l igt att 
titta öve r plank runt o m 
hörn, e ll er at t osynlig 
span a fr å n ett gömställe . 
Längd 47 cm. Pris 2: 40 

Browning Nr L 99 av 

Automatg evär Nr L 1069 TEXAS. Laddas med 
of orlrgo mjuka gummikulo r som kon av fy ras 
snobb följd . Ett träffsäk ert gevä r som ko n onvä 
dos för målskjutning såväl inom- som utomhu 
Längd 80 cm. Med 5 kulor . Pris 9: 

Kulor Nr L 1070, extra kulor för ovo nståend 
gevär. Påsa r om 5 st. Pris 1: 

Korkgev ör Nr L 956 med pipa av metallr ör oc 
omtyck t och ofarl ig leksa k f " 

Automatp istol Nr L 928, 
,Brown ie Gun>. C ,o 500 
skott kon skju tas i fö l jd . 
Ged ig et utförande i press
gjute n meta ll med rör li ga 
ielo r i stå l. Mat tsvart 
yta som en äkta brow-
1ing. Längd 16 cm. Vikt 
3,2 hg Pris 11: 50 

Ammunition Nr L 929 ti ll 
,Brown ie Gu n> 3 rullor= 
1.50() skott i ka rtong. 

Pr is 0: 35 
Pistolhölster Nr L 930 

'lV brunt konstl äder, pas
sar >Brownie G un, . 

Pris 1: 70 

Pris 2: 1 

Pistol Nr L 839, av I 
kerod plå t. Ladda s g 
nom a tt mynnin ge n sti 
kes in i en rå pota ti s o 
ge nom en vicknin g 
p isto len b li r en pro 
kva r i pipa n. Denna 
skjutes sedan med 
smä ll vid tryc k på 
trycka ren. Pris.0: 

svartla ckerad p lå t fö r ~ 
knollpul verremso r. Skju -
ter 1()() skott i fö lj d_ 
Längd 10,5 cm. Pris 1: 75 

~ 
C4 

Revolver Nr L 987, 
TEXAS KI NG. Laddas m. 
knollr emso var eft er 1()() 
skott kon ovskjutos i följd . 
En r ikti g W i ld o Western
revol ve r som va rj e pojke 
vi ll ägo. Längd 21 cm. 

Pris 8 : 25 

Knallpulver Nr L 1029, 
aska r med 50 skot t. 

Pris pr ask 0: 12 
Pris pr 10 askar 1: -

Knallfö rstörka re Nr L 
946, till , Brownie Gun,. 
gö r smällen d ubbelt star
ka re. Pris 1: -

Vattenpistol N r l 778 är 
en ofarlig skämtart ikel. 
Vid ovtryckni ng spruto r 
en fi n vattens tr åle ut. Av 
lackerad plåt, längd 11,5 
cm. Pri s 0 : 95 

Bensinpump Nr L 1 
av lacke rat trä med gu 
mislong sa mt visa re so 
går runt nä r mo n pu mp 
Höjd 17 cm. Pris 1: 

--

Racerbåt Nr L 886 är 
mycket elega nt med mo
dernaste lin 1er. Vot!en 
täto skott, ollt~å osonk· 
bar. R?d~et vndes med 
ratt en I fora rrumm et . . Re-

ktionsdrift som v1dst. 
båt . Längd 18 b~edd 8 
cm- Pm 3: 25 

Båt Nr L 943, den reok · 
tionsd rivno racerbåte n. 
Drives med meta -table tt , 
stearinljus e. dyl. o. går 
med god fo rt med ett 
tr ev lig t töff- töff - ljud. Den 
är av hårdlacke rad plåt 
i två fä rge r . Stä llb a rt ro
de r. Båtens längd 14 cm 

Pris 1: 95 

Bil Nr L 932 med gum
_mimotor , som drages upp 

Motor båt Nr L 966 av med vev, och kugghj uls
ressod o. lacke rad p låt. växe l som på en rik t ig 

kraftigt urve rk_ med lång bil. Ingen fjäde r som går 
gångtid somt fo rsett ':'ed ~ände r. Gum mimotorn är 
stort· o. stoppo no(d nrng . mycket lät t att logo vid 
Längd 16 cm. Prrs 2: 95 behov . Längd 14 cm. Med 

Flygpl an Nr L 811, vä l
g jort svenskt p io n, he lt 
av alum ini um, med ur
verk, vingarna hopfä ll 
bara. 
Storlek 18X23 c~~ is 

2
, 

95 

Speedway Nr L 1051. 
Montera s på cyke lns 
framhju l och åstadko m· 
mer ett l jud som en ra
cermoto rcyke l. Pris 1: 75 

gummiringa r. Pris 3: 50 

Bi lsats Nr L 1019. 3 små 
,Vo lkswagen• av sjä lvl y
sande p last med hju l av 
mässing. 

Pris pr sots l: 20 

~ 
~ 

Folkb i l Nr L 1058 av 
plast. Kon montera s itu 
i 16 delar. Längd 11 cm. 

Pris 1: 25 

Jeep N r L 838, hel t av 
plast i två fä rger . Håll 
ba rt utförand e. Längd 10 
cm. Pr is 0: 85 

Bygg sots N r L 931 t i Il 
jeep i 40 cm lä ngd. All a 
deta lje r jä mte spik oc h 
skruv , utom hj ul, ingår i 
satsen, som ä r lött att 
sammansät ta. Den fä rdi 
ga jeepen utgö r en gedi
ge n leksak , sä rskilt om 
den utrustas med gummi
hju l N r L 972 elle r L 893. 

Pr sots 4 : 85 

Lastbil Nr L 967 av lackerad plåt med kraftigt 
fjädervetk, styranordning och tippflok. Längd 14 
cm. Utan sliipvogn . Prrs 3, 95 

Lastbil Nr L 968. Lika som fö regående me.n uta n 
ver k. Pris 2 : -

Släpvagn Nr L 969 med tip pf lok och med kopp· 
ling ,som pa ssar ti ll lastbilarna N r L 967 och 968. 
Längd 8 cm. Pm 0: 95 

Byggl6da , Teknosel> m. 
skruvar , muttra r, b r icko r, 
ox lar m. m. med va rs 
hjä lp mon ko n ihop mon
te ro bilor , flygmaskin er, 
kranar , väderkva rn m. m. 
m. m. Byggnodsfö rklo 
ringor medf ö l je r . Låda ns 
storl ek 12x 18 cm. 
Nr L 586, nr 1. 
Nr L 587, nr 2. 

Pris pr sots 1: 50 
Byggl6da Nr L 605. 

, Teknoseh Specia l, kom
p lettering slåd o m. kugg 
hjul. Pris 2: 75 

Byggl6da Nr L 606. 
,Teknoset> Elektro , ko m
p lettering slådo för e lek· 
tr isko exper iment. 

Pris 2: 75 

Bygglådorno , Teknosel> 
nr 5, 7 och 8 inne h. nya 
de lar som y tterl igare ut· 
öka r byggnodsmö jl ighe- . 
terno i synnerhet av rör
liga mode ll er. 
Nr L 601, ,Te knoseh nr 5. 

Pris pr sots 4 : 25 

N r L 784, ,Teknoseh nr 7. 
Pris pr sots 9: 75 

Nr L 602, , Teknosel> nr 
8. Denna sots inne håller 
äve n en komplett e lekt r. 
moto r som kon droga 
mode ll erna. Låd a ns stor · 
lek 37x27X 4 cm. 

Pris pr sots 15: -

Bilh'/ul i miniatyr ,or leksaksb i la r m. m. Däck en 
ära ti !verkade av ext ra pri ma b il däcksg ummi och 
avtagbara fr ån fä lgen. Fälgarna ?'° av olu'!1i · 
nium och försedda med lag erbussningar av mos· 
sing. Axelh å l på L 893 och L 972 6 mm, på L 973 
och 974 8 mm. 

Nr Storl ek Pr st., N r Storlek Pr st. 
L 972 82x 20 mm 2: 10 L 973 l 10x2 1 mm 2 , 65 
L 893 95X l 9 mm 2: 25 L 974 110x 21 mm 3: 10 
Bil hju let L 974 är massiv t och med fä lga r av 

jä rnp låt. 

Gum mi rin ga r, sva rt a, 
fö r leksaksbilar m. m. 
N r Dim. mm Pr st. 

L 139 22X 11X 5 0: 08 
L 140 36x20 x 8 O: ·15 

Gummiringar fö r te
vagns hju l o. dy l. Nr M 
100 av svart gummi, öv· 
rigo grå. 

Biog raffilm Nr L 1006, Nr Dim. mm 
norma lfi lm 35 mm för lek· 'M 99 48X27X9 

Pr st. 
0: 30 
0 : 35 
O, .CO 
0: ,45 

d M 100 60x4 0X9 
soksbiogro fer. Läng ca M 101 67X 42X ll 
30 m. Pri s.2 : 25 M 102 75x 50X l2 



Ångmaskin Nr L 720, är 
förse dd med pat enterad 
a nor d ni ng fö r hostigh ets
reg leri ng, fr o m, bo ck o . 
stopp med samma spak. 
Ångpann a n är fö rsedd m. 
öngdom o. säkerhetsven
ti l. Ångm askine ns gö ngti d 
med en pöfy ll ning co 30 
minut er. Medfö lion de till 
behö r , Spritlompa, trott 
och skruvnycke l. Hö id 14 
cm, pl attans sto rl ek 13x 8 
cm. Söke r gå ng garan te
ras . En gedigen svensk 
lwolit etsp rodukt. 

Pri s 11: 50 

Ång lok omobil Nr L 870. 
Försedd med mask ineri 
av samma fabr ikat som 
ångm ask in L 720. Stä ll 
ba ra fr omh iul f. körning 
rakt from e ll e r i c irk e l, 
hostigh etsregl er ing ; går 
sövä l fr o m so m boc k. 
Stabil o . vä lg jo rd. Bruks
anvisning med fö lie r. 

Pris 17: 25 

Ångmaskin Nr L 809 ä r mycke t gedige t och om
sorgsfullt utf ö rd i g iuton metall . Den stående å ng
panna n av stål rö r, ho r p la nsl ipad bot ten oc h är 
avsedd att stä ll as på en spis e ll er e l-kokp la tta 
va rf ö r a llt besvä r med e ldfa rl iga spr itlom por 
o . dyl . bortf a ll er . Höid 14,5 cm. En ve rkli gt hå ll 
ba r och o fa rlig leksak. P,r is 12: 50 

Byg gsats Nr L 810, till ovo nst . ångmaskin bestör 
av en komp lett moterio lsots iämte a rb etsr it ning . 
Gi utg odset ä r obea rbeta t och krä ve r mask inbe
arb etn ing. Pr sats 6: -

Vattenturb in Nr L 960 med slang och munstyc ke 
att tr äda på vottenledn ing skran en. V id va nligt 
vatt entry ck gå r tu rbin en med mycket högt va rvtal. 
M ed remskivo . Storl ek 13x8 cm. Pris 2 : 65 

ci ~ ~ J\~jJ 
~ -

~J . 
Modellmaskiner, med remskivor. Passa bro att 

monte ras pö en störr e platta, til l en he l ve rkstad, 
som vi a transmis sion en dras av en lekso ksmotor 
e ll e r å ngmaskin. 

Tran smission Nr L 845 med 6 st. remskivo r. Axel -
lä ngd 13 cm. Pris 2: -

Slipm askin Nr L 844, sto rl . 4X 5X 6 cm. 
.Pris 1: S5 

Borrma ski n Nr L 840, hö id 9 cm. Pris 2 : -
Excenter press Nr L 842, storl. 5x 5x9 cm. 

Pris 2: -
Svarv Nr L 341, storl . 5X8X 6 cm. Pris 2: -
Hamma r" Nr L 843, sto rl . 4x 6x 3,5 cm. Pris 2 : -

Traktor Nr L 985, med 
ångmask in av samma 
fa br ika t som Nr L 720. 
Med rottsty rning o . spa k 
fö r hosti ghetsregl ering 
somt fr om och ba ck. Hiu
len ho r rikt iga g ummi
r ingar på fäl ga r. Ca 45 
min . gång t id med en 
fy llning spr it oc h vat te n. 
Trak to rn ko n äve n köra 
stati onä rt som kroftköl la 
fö r d iverse leksaker. 
Läng d 18 cm. Pris 29: 

Fallhammare Nr L 9 
med iä rnvikt som outomo 
tiskt hissas upp och fal 
ler ned så länge moski 
nen är i rö relse . Med vev 
och snärski vo . Höjd 
cm. Pris 3: 9 

Excenterpress Nr L 88'. 
hö jd 9 cm. Pris 2: 

Hammare Nr L 885, 
storl. 5x 7,5X 4 cm. 

Pris 1: 

f iä dermot or N r .. L 730, 
11 monte ra på tro lekso
er m. m. A r lött att fost
ötta. Ett kraftigt och 
ediget ve rk . som ~ed 
nöckdrev drive r h1ul
xel n. Axellän gd 10 c~ . 

st. hiul med _gummi
ringa r, 5 cm d1~mete r 

edfölier. Pm 2 : 20 

EL-motor Nr L 721, fö r 
batteridrif t 4-8 V. En 
välgj ord och kra ft ig mo
tor med hög t varvta l. 
Går from elle r boc k ge
nom vänd ning av ba tte
riet . Botten pla tta ns sto r
lek 80x 85 mm. Pris 3 : 95 

Elektrisk motor Nr L 
1050. ,Tayc ol Comet > med 
kuggväxe l 4: 1. Höid 55 
mm. För li kstr öm 4-6 V. 
Mycket sto rk, går såväl 
from som bock . Pris 9: 50 

Elektrisk motor Nr L 
1048. Ha r en patents ökt 
anordnin g fö r hastighet s
kontroll kombinerad med 

Byggsats 
Mo torb y ggsats Nr l 742, 

fö r monte ring av e n liten 
e lektr isk moto r som dri
nut. Byggsatsen inne hål 
ves mod ett vanligt Jick 
lompsb ot te r i o. kon 1öro 
upp till 5000 varv pr mi
ler c,o 20 delar oc h er
ford erlig tröd iämt e rit
ning o. arbetsbeskrivning . 
Stor lek 67x80 mm. 

Pris p r sots 1: -

El-motor Nr L 551, är en intr essant leksaks - och 
expe r iment motor som sälj es till extra lågt pri s i 
förhå l lande ti l l utförandet. Den är utrusta d med 
räkn eve rk som registrera r va rvtal et från Q-9999, 
och fö rsedd med extra kraft iga per monentmogn e
te r. Strömförbr ukningen ä r l iten och 1- 2 fick
lampsbatte ri e r anvä ndes. M ont eringsplattans sto r
lek 15x l6 cm. Motorns hö id 14 cm. och v ikt c,o 
1,6 kg. Pri s 7 , 60 

~ 
~ 
Elektr. motar Nr L 58, 

fö r mo ntering i båt. 
Krafti g motor so m gå r 
såväl f ro m som boc k. 
Gå r med vonl. fick lamps
batt eri . Läng d c,o 7½ cm. 
br edd 5½ cm. Pris 4: 75 

Strö mbrytare Nr T 89, 
fö r docks kåo och e lekt r . 
leksake r. Dio m. 19 mm. 

Pris 0 : 40 

EL-motor Nr L 705, dri
ves med c ,o 4 V, t. ex. 
fick lam psba tte ri el le r ring
ledn i ngst ronsfor mato r. 
Storl ek c,a 6x6X4 cm. 

Pris 1: 65 

An kare Nr L 561. Dia-
meter 30 mm. Pris 0: 30 

Kolle ktor Nr L 562, av 
mässin g , 3-del od . Diame
ter 8 mm Pris 0 : 30 

backslag. Myck et löm p- I D 
l;o bö,m o,, , Dimeosio ~1 P. ·· IJ 
ner : 70x 60x 30 mm. För I = , I ' 4½ till 9 V l ikstr öm. 

Kaps åg Nr L 55, med Pris 8 : 95 
remskivo. Storl. 55x I ~ 
X 45 mm. Pris 1: ,, ooo L995 , ,.9 ': ,1002 

Ångtu rbin N r L 954 med 
en 14 cm hög ån gpan na 
med säke rhetsve nti l. A tt 
sä tta s pö spis el ler ko k- , 
pl o tta, med ång led ning 
till siä lva tur b ine n. Den 
kon göra upp t il l 20.000 
varv /min. och är kra fti gt 
nerv äxlad genom ett 
snäckd rev t i ll en remski
vo. Justerbara loger. En 
pre cisionslek sak t i ll låg t 
pris. Pris 8 : -

Transmission Nr L 894 
med frostl acke rad socke l 
i storl ek 100x7 0 mm. Sto
ra hjul ets di o m. 55 mm. 

I .J:; .. ; ''°Mid~;,. L ~d '(I g V 11 
• • Bardsfläkt Nr L 895, kuggvä xel 6 , 1. M otorhus , ,001 uoos L997 , 1020 L 996 L998 

Transm1ss1on Nr L 54, Giu ten i lättm eta ll , hö jd av bake lit i sto rl ek 30X Magneter ta gna ur mätare. oc h ond ro app o-
med en sto r och t_r_e smö 100 mm. Frostlack era d, 37 mm. För li kstr öm 3-6 rate r . M ed stor dra gkr a ft . Vikt pr st. 2- 9 hg. 
remsk,vor. Axelh~1d 45 li nskiv a av mässing. Volt. Pris 9 : 75 Nr L 1000 stor l. 5X7X 9 cm. Pr is 1: 50, övriga num-Pris 2 : 50 mm. Pm 1: 20 Pris 2 : mer i mod e ll en ligt bild en pr st . 0 : 60. 

'.,,58.,,...--- - -- --_:_ ------ ---~ c.;,-L-A:-:-:,-u::-:-;H-;--;-L -;:-S-;:O;-N:-;--:_&-;:C:--, -=-o-:A;-.-_ "B.-, 'l~N:.rS'J"o~l:"iL"iAr"°S~Oni=Hi'iL1 S<:?'Qi'iN~°R:&rC7, o~Ar-.:-_ ii'B.:'.", lli;NJSITJ 00 N 

Hembio Nr L 944. Bil d
pro jektor fö r ogenom
skin l igo bil de r : vyko rt, 
tidn ingsurkli pp, skämtse
rie r, foton m. m. Ge r en 
fö rstorad och tydlig bild. 
Appa raten är av fros t
lacke rad plå t i sto rl ek 
23x8,5 x l7 cm. Med sladd 
och st ickpr opp men utan 
lampa. Pris 21: 50 

Lampa Nr l 1007 ti ll 
ovons töe nde pr o iekto r. 
För ernåe nde av högs ta 
lju sintensit et br inna dessa 
lompo r med öve rspä nnin g 
och levere ras därfö r med 
lägr e vo l tto l än resp. när
spän ning . Vid or de r upp
giv nät spä nning. 

Pris 1: 80 

Bandgenerator Nr L 877 
i byggl ödo som inn ehål 
ler generatorns al lo de
la r iä mte kompl ett e lek
trom otor fö r 4- 8 V a ll 
ström {d riv es med batt eri 
e ll er r ingl edning strons
form otorl. A pporoten upp
monte ras pä några mi
nuter. En he lt ny teknisk 
leksa k varm ed i ntr esso nto 
och skoiig o expe riment 
kunna utf öras. G er en 
spän ning på 100 000 volt 
men ä r he lt o fa rl ig . Höjd 
22 cm. Pris 26 : -

, Tralldekarotän Nr L 
878, att anvä nda s· i sa m
band med ov an ståe nde 
band gene ra to r . M on kon 
hä rmed på elektr osta t isk 
väg ge ett va ckert som-
metsliknond e överd rag 
{ve louri sero) på allo 
tänk bara dela r av metall , 
t rä , pappe r m. m. Små 
doc kmöb ler t. ex. kunna 
lä tt ,ty gkl ädos > i ö nska
de färge r . Satsen inne
hå ll e r 6 oli ka fä rg er, 1 
tub b indmede l, pensel 
och meta ll skå l. Pris 16: -
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Motor Nr L 6, PICCO 
LO, rund typ för inbygg 
nad i lok m. m. Stabil o . 
kraftig med sjö lvsmörjon 
de log er . Perman ent 
magn et. För 12 V. l ik
ström Stor lek 55x 22 mm. 
Vikt 45 gr. Pris 11: -

Motor Nr L 50, l ika 
löreg6 ende men fö r 4 
volt l ikström. Pris 10: 75 

Lokchassi Nr L 7, fö r 
strämtil llö rsel genom mitt · 
e ller sidoskena. För li k
a . vöx elsträm 12- 20 V. 
Effekt ca 10 watt, 4-hju ls· 
drift . From o . bock me· 
de ist strämstöllore p6 
motorns öve rsida . Sjölv· 
smörjande rot arl oge r . 
Sp<'irvid d HO. (16 mm). 
Storl ek 90x45x27 mm. 
Vik t 160 g . Pris 22: -

Hjulsats Nr L 9, 4 st. 
hju l för ändring av ovon
st6ende chassi till sp<'ir· 
vidd 0 . {32 mm). 

Pr sots 4: 40 

Hjul Nr L 913 fö r lok . 
Av pla st med ytte rdio m. 
34 mm. A xelh <',I 3,5 mm. 

Pr st. 0: 35 

Växel för urverks t6g. 
Nr L 826, höger . 
Nr L 827, vän ster . 

Pris 3: 25 

Vagnar , spä rvjd d o 132 mm.i. 

• Godsvagn Nr L 899, 
~od_sf,nka _Nr L 900, m. med lösa lömm or och 

s~1.utdorr. Long d _17 cm ,t alpor . Längd 16 cm. 
ho1d 9 cm. Pris 4: - Pris J : 90 

Godsvagn Nr L 901, 4-
ox lod , med stolpar och 
lömmor lösa . Längd 24 
cm. Pris 5: 25 

L91~ L 9 1S 

Hjulpar Nr L 912 för 
vagna r, hjuldiom. 25 mm. 
Med oxel och logerboGk. 

Pris 0: 75 

Koppel Nr L 914, löng d 
5 cm. Pris pr por 0: 35 

Tankvagn 
längd 16 cm. 
4,5 cm. 

Godsvagn Nr L 902 med 
virkeslost. Längd 16 cm. 

Pris 3: 25 

Va g n Nr L 903, 4-o xlod, 
ledad dubb elvog n med 
last . Pris.7: 75 

Vagn Nr L 904, lostvogn 
Buffert Nr L 915, i sots av enklare typ. Längd 12 

om 4 st. Pris 0: 40 cm. Pris 1: 50 

Växel för el-sk eno r. 
Nr L 905, höge r . 
Nr L 906, vänst er . 

Pris 6: 'l 

Stoppbock Nr L 1037 1· 
b6 do skentyperno 

Pris .1: 

.t 
Räls Nr L 992, av mö 

sing , för MJ-sp<'ir i sko l 
0. Profilhöj d 4 mm. M 
tc,rl ä ngde r, säl jas i lörp 
om 6 m. Pris 6 m 5: 

Räls av vitp l<',t för lek 
sokst6g, prof ilhö jd 9 mm 
Längd 32 cm. 
Nr L 89, rak, 
Nr L 90, bö jd, 
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Diese lmotor Nr U 1221, 
, ED Mk IV, . En av de 
lö rnömsto och ellekli· 
voste dieslor som kon
strue rats . Utrustad med 
kul lager och rot erande 
insug. Varvtal 10000/min. 
Cylindervolym 3,46 cc. 
Effekt ¼ hkr . Vi kt 180 g 
utan brö nsletonk . 

Dieselmotor Nr U 1220, 
,Ed Comp . Special, . En 
lätts tortod tvökubikar e 
med ,k rut> i. I nnehor 
engelskt rekord för lin · 
kontrol lmodelle r med 
144,8 km/lim. Tran spa rent 
brönsletonk. 6500 varv/ 
min. Vikt. 160 g . 

Pris 63: -

Dieselmotor Nr U 1219, 
,Ed Bee•. den populä
raste enku biko ren för 
flyg·, b il- och b<'itmadel· 
ler . Gö r 7000 varv /min . 
och hor roterande insug . 
Transparent bränsletank. 
Cyl inder volym 1 cc. Vikt 
77 g. Pris 45: -

Gl ödstift Nr Y 268, 
gänga ¼", höjd 17 mm, 
vikt 4 g r9m. För . 1,5 V 
tändspönning . Pm 6: 50 

Miniatyr tändstift, för 
modell moto rer . 

Nr Y 270, göngo ¼", 
höjd 20 mm, vikt 3_ gram . 

Pris 6 : -
Nr Y 27,.1, gänga 3/s", 

höjd 28 mm, vikt 8 gram . 
Pris 4 : 50 

Tratt Nr U 928, av plast . 
Diom. 52 mm. Botten rö· 
rets ytte rdi am._ 3 m'!l - Ut· 
mörkt bl. o . vid bronsle· 
pölyl lni ng p<', model lmo· 
torer. Pris O: 35 

Mätglas Nr J 28, av 
glas, med etsad grode· 
ring . Rymmer 100 kbcm. 
Oumbär lig t bl. o. vid 
uppmätni ng av bränsle 
till mode l lmotor er 

Pri s 3: 60 
RITNINGAR 

Ritning Nr RD 85, till 
modellr oce rb<'it med steg, 
för reoktion sdrilt el ler 
dieselmo to r . Längd 60 cm . 

Pris 2: 50 
Ritning Nr RD 84, till 

lättbygg t modellplan för 
reoktionsd rift o . U-kontr. 
Spännvidd 50 cm. 

Pris 2: 50 

Pris 75: -

Dieselmotor Nr U 948, 
,KOMET,, nya mode ll en, 
ör en synnerligen för· 
nöml ig motor för modell · 
pio n, bilor, b<'itor m. m. 
Den ä r völtrimmod, el· 
l ektiv, lättstortod och 
precisions utförd i minsta 
detalj. Cylinder 2½ cm3• 
Varvtal med propell er ca 
11000, med balanshjul ca 
16000 varv . Höjde n är 63 
mm, bredd 41 mm, längd 
80 mm, vikt 125 gram. 
2/10 hkr . Va rj e molor är 
provkörd och garanteras 
körklar . Beskr ivning med· 
fö lj er. Pris 58: 50 

Svänghjul Nr U 960,_ av 
svarvat och polera t 1orn, 
för dieselm otor . 

Pris 4: 20 

~ 

Byggsats Nr L 37, VES
PUS, Linkont rol lmodell, 
speciellt fö r ,ED-Bee> 
e ll er annan enkubiko re. 
Den ä r helt av bol so och 
mycket lättbyggd och 
passa r nybör jare . Allo 
dela r är s6 gott som fär 
diga för montering . Allt 
material bl. o . g ummi· 
hju l medfölj er. Spännvidd 
44 cm. Pris 7 : 50 

Byggsats Nr L 816, Ju· 
pi ter , ett friflygande mo· 
dellp lon för d ieselmotor . 
En välf lygonde modell , 
som vunnit möngo töv · 
lingo r . Bygg satsen ä r ut· 
fö rd i bo lso o. inneh<'il· 
ler kontur s6gode spry g· 
lor . Spänn vidd 105 cm. 

Pris 12: 75 
MODELLER FOR JETEX 

Reaktionsmotor Nr L 
1008, ,Jetex J :r>. Enkel i 
konstrukt ion och skötsel 
somt mycket drift söke r o. 
oöm . Kon användas p6 
sm<'i madellb<'itor, b i lor o . 
flygplan med spännvidd 
25-45 cm. Drag kraft 14 
g. Nettovikt 8 g . Bränsle· 
patron 4 g . Levereras 
komplet t med tillb ehör 
och 6 bränslepatro ner. 

Pris 12: 50 
Brönslesots Nr L 128, till 

Jetex J :r. lnn eh<'iller al lt 
lär 10 -flygningar . 

Pr sots 2: 75 

Reoktionsmotor Nr L 
1012, ,Jetex> 100>. Lika 
löreg6ende men större , 
för spännvidd er 45- 70 
cm. Dragk raft 28 g. Ne t· 
tovi kt 18 g . Bränsle 8 g . 
Levere ras kompl ett med 
tillb ehör och 8 bräns le· 
patroner . Pris .24 : -

Byggsats Nr L 1016, De· 
mon , lättbyg gd täv lings· 
modell för Jetex J ,r och 
100. Bol sobygg sots. 

Pris 4: 115 
Flygplansals Nr L 1017, 

med ritning t i ll VAMPIRE· 
jaktplan , spännvidd 46 
cm (skola 1 ,25). Dessutom 
en ritnin g till ,Fl ygande 
vinge> med 70 cm spänn· 
vidd med mycke t godo 
fl ygegen skop er. Med full · 
slcindig materialuppsätt · 
nin g lä r end era av dessa 
pion. Passa för Jetex 100 
e l ler J ,r . Pris 5 : 90 

Racerbåtsots Nr L 1018, 
innehåller ritning, bo lso
fl o k för lister etc. t i l l en 
b<'it för Jetex 100 e ller 
J ,r, va rmed up pnås öve r 
25 knops lort. Kan även 
drivas med luftpropeller 
och gummimoto r som 
medföl jer . Pris 4: 95 

FÄRGDOPE 
För gdope nr L 796 spe

cio ll ock för modellpl a n. 
Finnes i lö rg.erno gult, 
orange, rött, b l<'itt, gr önt, 
vitt, svart, silver och 
l örgl öst. 
Liten f iasko (25 g). 

Ritning Nr RD 86 till 
modellr oce rb i l. Konstrue· 
rad l är motor U 1200 och 
hjul U 1014. En stilig mo· 
dell, 44 cm l<'ing. Töml. 
lättbyg gd. Pris 2: 50 

Hjul Nr U 1014, för mo· 
del ro cerbilor. Tillverkat 
av mycket elastiskt gum· 
mi som ör fostvulkon,se
rot p<', tv6 pre ssade me
tol lskivor i vars cen trum 
ett metollager ör fast satt. 
Löstagbar förnicklad nav· 
kapsel. Hjulen öre völ 
balan serade för högt 
varvtal. Diom. 93 mm. 

Pris pr st. 7: 85 
Pris pr sots om 4 st. 25: 50 

Bränslesols Nr L 129, 
till Jetex 100. lnn eh<'iller 
a llt för 10 flygninga r. 

Pr sots .3: 40 

Pris 0: 75 
Stor fi asko 1100 g) . 

Pris 1: 75 
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Balsaprape llr ar fö r gum
mimoto rplan . Fördigfo r
made men opu tsad e. 
N r Dia m. Pris 

L 78 15 cm 1: -
L 79 20 cm 1 : 40 
L 80 25 cm 1 : 75 

Plastpropellrar ha r lömp
lig utfor mning och tyngd 
som ge r god ba la ns. De 
öre pr aktiskt ta get ob ry t
bara och st igning en kan 
justera s geno m upp vä rm
ni ng . Passar a lla våra 
mod e I I moto rer. 

Nr Dia m. 
U 1222. 16 cm 
U 1223. 19 cm 
U 1224. 21 cm 
U 1225. 24 cm 

Pris 
2: 75 
2: 75 
3: -
3 : 25 

Spinner Nr L 77, av 
pl ast med ba sp lotta av 
a lumin ium. Diam . 37 mm. 
Län gd 40 mm. Pris.3: -

Casco-lim Nr U 1097, 
i tube r om c, a 30 kbcm. 
Utmärkt för hobbya rbe
ten och specie llt dö r en 
snab b bi nd ning erford ras. 
Vattenfas t och mycket 
hållb a r!. Pr tub l : 25 

Balsalim Nr L 629, mo
d ell p la n-cement snabb 
tor kande och sta rkt b in
da nde. I tub , inn eh. 20 
kbcm. Pris 0 : 85 

Japanpapper Nr L 6')) 
i högsta kva lit e. Vitt. I 
storl ek 45x 68 cm. 

Pr is pr ark 0: 25 
Pr is pr 10 ar k 2 : -

Byggs ats Nr L 755, 
, AUSTER>,· Sver iges po 
pu läraste ska la modell . 
Den har samma enastå
ende fly gfö rmåga som 
föregående Mustan g oc h 
by gg satsen har samme 
utföran de med alla er
forde rl iga del a r, men är 
e j l ika lä ttb yggd . Spä nn
vi dd 44 cm. Pris 5: 90 

Bygg sats Nr L 795, 
, Ja kt-Mustang ,. En pop u
lär , enke l och lättb yggd 
ska la mode ll . Den är va c
ker oc h sta rk, konstfl yger 
med rörliga roder, och 
sta rta r fr ån mark en. Sat
sen bestå r av utstansade 
bo lsadelar, t ryckta ka r
tongd elar, hju l, gummi 
motor, ce lluloid m. m.; 
allt som erfordras för 
bygget utom lim . Spänn 
vidd 40 cm. Pris 5: 90 

Byggsats Nr L 798, 
,PIPER CUB, . Det vä l
kända spo rtpl a net i en 
omtyck t modell i skala 
1/20. Den har gummimo
tor och flyg er mycket 
bra även med start från 
marken. Modellen byg
ges av ba lsa med kläd

'*' 
e% sel av japanpapp er . 
liilii!,' Byggsatsen innehålle r 

allt sam behövs för byg 
get utom l im o. dope . 
Spännvi dd 54 cm. 4: 95 

Gummiband Nr L 786 
för gummimo tor er, böstC:: 
kva lit et, di m. 5X 0,8 mm. 

Pris pr mtr O: 35 
Pri s pr 5 mtr 1: 50 

Byggs ats Nr L 933, IN 
VAD ER, mode llplan för 
fl ygn ing med swing -kan
tra ll, va rig eno m man kan 
utföra strå la nde flygu pp
vi sninga r med ava ncerad 
fl ygn ing a . pe rfekta tr e
pun ktsla ndnin ga r . Spänn 
vid d 41 cm. Instrukt ioner 
för bygg et och erfor der 
lig t mate rial utom lim. 

Pr sats 4 : 85 
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FLOTTORER 
Byggsats Nr L 887, till 

flott örer för CUB ell er 
andra modeller av sam
ma storlek. Möjliggö r 
start och landning på 
vatt en. Sats med material 
och ritning. Pris 1: 75 

~ 
Byggsats Nr L 800, 

>SEA-BEE,, en icke fly 
gande mad. i skala 1/25 
lär mera kunniga modell 
bygg are. Tryckta bal sa
flak, lister , beklädnad , 
hj ul, ce lluloid m.m. med
följ er. Pr is 5: 50 

~~ -a 

~ 
Byggsats Nr L 950, 

, Sjöfåg eln>. Mo dell f ly g
p lan med flottör er ell er 
hjul (medf . även}. Det 
hor god flygf örmåg a och 
kan starta och lan da på 
vatten . Bygges av bolsa
li st och bekläd as med 
jap a npapper . Spännvidd 
55 cm. Allt materi a l som 
erfordra s, men ej lim och 
do pe , ingå r i satsen. 

Pris 3: 95 

Byggsats Nr L 799 till 
en helikopter, som gå r 
med gummimotor och har 
en förvånand e god fl yg
förmåga, höjd er upp till 
50 m har uppnåtts . Sat
sen innehåll er allt erfor 
derligt material med de 
la r av ba lsa. Rotordiam . 
75 cm. Pris 5: 75 

Byggsats Nr L 948, ,Pi 
rat,, en gummimotardri 
v.en modell med bra 
flygförmåga och sam är 
l_?tt att bygga. Dela_rna 
ar utsågade av ba sta 
balsa och satsen ä r kom
plett med alla delar. 
Spännv id d 38 cm. 3: -

,()

t· I 
~ \Y _,-

(g)/ 
Byggsats Nr L 81, ,Fa l

ken>. Lättbyggd stavmo
dell med utmärkt flygf ör
måga . Spännvidd 40 cm. 
Komp lett byggsats av 
balsa . Pris 2, 25 
~ .,-

. 
/ 

~ 
Byggsats Nr L 947, >Lö

vet >, en lättb yggd stav 
modell med gummimotor . 
Spännv idd 25 cm. Kom
plett sats. Pris 1: 25 

Byggsats Nr L 815, >Li 
Klas>, en stavmodell m 
gu mmimoto r, som de t 
löt t för nybörjar en 
bygg a och fl yga . Den 
helt av ba lsa och byg 
satsen som är he lt ko 
pl ett hor alla d elar 
fä rdig såg ad e för ment 
r ing. Spän nvid d 46 cm. 

Pris 2: 

-:::- ----
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Byggsats Nr L 82, ,B 
by Bird >. Stavmode l 
spä nnvidd 40 cm. lnn 
hå ll er tr yc kta balsafl 
att såga ur , liste r, japa 
pa pp er m. m. Pris 2: 

Byggsats Nr L 9.C 
>Kid>, en utmärkt sege 
mode ll för nybö rj a r 
lättb yggd, då spryg l 
och a lla övriga de l 
ör e utsågade i balsa oc 
kla ra för hoplimnin 
Spännvi dd 60 cm. Ko 
p lett byggsats . Pris 3: 

Byggsats Nr L 83, >Kr 
to, ä r lik föregå end 
men spä nnvidd 40 c 
Furuli ster och utsågad 
span t m. m. Pris l: 7 

Olympia Nr L 794. E 
färd igt g lid pl a n helt a 
bal sa . Det std rtas me 
en med följa nde gum mi 
ka tapult och segl ar u 
mö rkt. Spännv idd 30 cm 

Pris 1: 

Flygande tefat 
, Flygande tefa t, Nr 

1034. Flygan de modell 
bygg sats med a lla dela 
färd iga. Tryckt aluminiu m 
hölj e. Diam. 17 cm. 

Pris 3: 
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B gsatser till fartygsmodeller i skala l : l09. 
l nn~~åll, Ritn ing, arbets beskrivning och allt _ tra 
mate rial , skrovblock , rund hult m. m. sam_t far 11_er 
och lim. Dessutom ett stort a ntal __ sk!3pp stdlb ehor , 
vantskruv b lock, a nkare, ro tt, katting m. m. 

Slä tska~are Nr L 21. Största längd 42 cm, höjd 
26 cm. Komp! ett by9gs ats 22: -

Brigg en , Gerda > Nr L 22. Storsto lang d 44 cm. 
höjd 33 cm. Komp lett bygg sats 47: -

Bygg sats Nr L 975, , Blue Bird >, g ummimotor
' dri ven modellrac erbi l. Den är 42 cm lång och 

kan köras inomhus krin g polstav och utomhu s 
på snö oc h is. Satsen består av erford erl iga 
delar av tr ä och kar tong, hjul, för di g propeller 
m. m. utom lim. Pris 5: 50 

Pil sats Nr L 510, bestå
ende av 6 pil ar m. bly 
tyngd och en skottav la av 
treetex i storl ek 30X 30 

' cm. Pris pr sots 2: 20 
Pil sals Nr L 8, med 5 st. 

pilar och 10-r ingod tavla 
storl. 23X 23 cm. av t ree
tex. Pr sats l: 50 

--<J 
Ka<lp il ar , av svarvat 

trä med pressphanvingar 
och tre cm lå ng stålsp ets. 
Pilens hela läng d 18 cm. 

Nr L 87, med b ly tyngd . 
Pris pr si. 0: 18 

Mörkesskö!dar öra myc
ket dekor at iva och prak
ti ska för uppföstning av 
med alj er, märken a . dyl. 
Bak styc ke av mason it. 
fra msida n va dd erad och 
öve rkl ädd med sil kevöv 
nad i hög kvalit et. 

Sköld Nr U 999, höjd 
20,5 cm. Pris 5: 25 

Sköld Nr U 1000, höjd 
29,5 cm. Pris 7: 25 

Munspel Nr L 927 med I Munspel Nr L 945, med 

Badmintonspe, ,~r U 1249, med två rac kets m~d 
natursena och läderg rep p, 2 st. bolla r samt not, 
stolp ar , l inor och stogpin nar samt spel regler . Allt 
fö rpackat i väska. Pm 31: -

Badmintanspe! Nr U 1250, med två någo t enk
lo re ra ckets ön föregående , en boll , nöt so mt 
spel regler. Uta n stol pa r. Förpacka t i kartong. 

' 
I 

I 

Badmintonboll Nr U 
1271, av pl ast, med 5 gg r 
längre li vslä ngd och 
samma fl yk t sam den 
bästa fjäd erba ll . 

Pris 

Bordtennisspel Nr U 
912, med två ra ckets i 
engelsk modell med skaft 
av a lm, helt g ummikl äd 
da på bå da sidor, nät
stä llning m. ställb ar stå l
skeJla, 183 cm nöt, en 
pr ima boll samt spel reg
ler. Regl ementsenl igt täv
lin gsspel. Allt förv a rat i 
e leg ant kartong med fyr
färg stryck. 

Pris pr sats 18: 50 

Pris 16: 50 

Bordtennisspel Nr U 910 
med två racke ts Nr U 908 
stolpa r av t rä med skruv
tvi ng, 90 cm. nät samt en 
prima boll, soel regl er 
medfölje r. All t förpacka t 
i el ega nt kartong . 

Pris pr spel 6 : 95 

Bordten nisra cket Nr U 
908. Storlek 265x 150 mm. 
Utan belägg ning , med 
b jä rkskaft . En bra och 
pr isbi ll ig poj kracke t. 

Pris 1: 60 

Nr U 909 med be lägg 
ning av g ummi och kork. 

Pris 2: 60 

. . Tävlingsracket Nr U 
1161, ,Jo hnny Leac h> 
värl dsmästarens original
rac ket. Storl . 275X 165 mm. 
G ummibeläggning o. ce l
lophankant. Grepp et i 
mockaski nn. Pr is 9: 25 

Bordtennisboll Nr U 
951 av pri ma fabrik at . 

64 stämmor. Spelas pä 48 mässingstä mmor. 
bägge sido rna, en sida Längd 18 cm. Pris 8: 30 
är stämd i G- och e~. i Munspel Nr L 925 med 
~-dur. Ett spel med hor- 32 stämmor, C-d ur. M juk 
119 to n som fyll er de och va cker ton. Lä ngd 13 
hogsta ansp råk. Storl ek cm. Pris 4 · 50 
135x55 mm. Pris 8: 50 · 

Bordtennisspel Nr U 911 
med två rackets med 
gummi på båda sidor o . 
stolpa r med skruvtv ing, 
122 cm nöt , prim a boll 
samt spel regle r . A llt för
vara t i ele gant ka rtong . 

Pris pr st. 0 : 30 

Bordtennisboll Nr U 
1162, högsta kva lit et. Munspe l Nr L 926- Lika Munspel Nr L 924 med 

som fö regående men med 10 stämmo r. Förnic klade 
40 stämmor. Starl. 90x 55 skyddsp låta r. La ngd 10 
mm. Pris 5 : 40 cm. Pris 1: 95 

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

Pris pr sats 11: - Pris pr st. 0 : 40 
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Stick prop p ov ba kelit 
med förn. stift. Extra 
prim a. S-mörkt 250V/6A. 
Nr T 752, svart el. brun . 

Pr st. 0: 70, duss. 7 : 20 
N r T 2109, vi t. 

Pr st. 0: 80, du ss. 8: 40 

~t ickpropp av bakelit. 
Prima fo br . S-mörkt. 
250V/6A. 
Nr T 2088, svar t. 

Pr st. 0 : 55, duss. 5 : 90 

Skorvutta g Nr T 753 
kraftig modell med be'. 

.rör ingsskydd. S-märkt 
250V/10A. ' 

Pr st. 1: -, duss. 10, 50 

Stickp ropp Nr T 1887 
av svart bakel it med 
jordning skontok t. Kraft ig 
modell. S-märkt. 10 A. 
250 V. Pris 1: 85 

u 
Vägguttack Nr T 1886, 

av svart bakelit för ovo n
st_åend e kontak t m. jord
ningsuttog. Pris 3: 25 

. Apparatuttag, av bake 
li t med gumm)infö ring för 
slodd .,n. S-morkt. An vän
des for stryk järn , värme
apparat er m. m. 

Nr T 1888, med steatit 

Elektrisk materiel 

I 
_ lamphållare Nr T 1719, 

for oormolo be lysning s
lompo r. Av bakelit med 
mässingsgäng . S-märkt 

Pris 1: 10, duss. 11 ( 65 

la~phållore Nr T 1752, 
med inbygg d strömbryta
re. För lampo r med nor
mo I gäng, S-märkt. Av 
bake lit . Pris 2 : 95 

lamphållare av bru n 
bakelit med inb ygg d 
try ckstr ömbryta re. Nor 
malgäng _ S-märkt . 
Nr T 126, med helgänga d 
y_ttermont e l för skärm 
ring _ Pris 2: 60 
Nr T 127, slät yttermontel. 

Pris 2: 45 

• la!!'phåilare Nr T 1796, 
hel go ngod . Tillverk . av 
bokeli t med porslininsots 
~ch mässi_ngsgäng. Utan 
ring . S-morkt . 

Pris 1: 10, duss. 11: 80 

Kaschering Nr T 2136. 
Lamphå l lare av ba keli t 
med meta ll gänga och 
porslinsin sots somt he l
gängat föst e för skärm 
jÖf!lle skärmrin g o . tryck 
strombr yt ore . Vink el nip 
pel av mässing och kåpa 
o~ bengul plast . S-
morkt. Pris 4: 85 

lamphållare Nr T 1789 
av_ krofti9 svart bakel it'. 
M,gnongong . 2 A. 250 V 
5-märkt. Storl ek 28X52 
mm. 

Pr st. 0 : 95, duss. 10: 50 
lnsatslamphållare Nr T 

1693, av bake lit med mig
iongär,g . 2 A/250 V. Ställ 
ba r lo ngd G ängat nip
oe lföste. $-märkt . 

Pris 1: 30 

I 
Nippel Nr T 201, av 

bokelit med gä ng. tär 
!rå~ge nomföring, 10 mm. 
, diam eter . 

Svart, Pris 0 : 08 
. Pris pr d uss. O, 80 

V,t, Pris 0: 10 
Pris pr duss. O· 90 

Flänsnippel Nr T 1951 
av mässing. Gänga 10 
mm. 

Pr st. 0: 15. duss. 1: 45 

Cl 

Spir _ala~ m, böjba r 
a llo riktningar . Använ 
till löslampor, golvlo 
por , m1krofons :ativ 
dylikt. ti llv. av mössi 
med 10 mm. gängnin g 
båda ändorna. Län 
20 cm. 

Nr T 2115, pol. mässin 
Pris 3: 

.":I~ T 2163, d ,o, ext 
bo1l1g, Pris 3: 

Nr T 2114, d ,o förn ic 
lod. Pris 4: 

Skärmställning Nr 
1950, ställbo r från 15 ti 
23 cm. höjd , förnick la 
och med föste passen 
nor mo I lomphå I lare . 

Pris 1: 

Vinkelnippel, svängbo 
i 180 grad er och låsb 
i allo lägen med klä 
skruv. Gä ngad hylsa 
ena och gän gad to pp 
and ra änden. Helt o 
mässing . 

Nr T 1702, oxiderad. 
Pris 1: 

Nr T 1703, mässing . 
Pris 1: 

Nr ! 1701, fö rnickla d . 
Go dkond. Pris 1: 

Ljusimita ti onshylsor 
pap p i vaxgu l färg oc 
med dr op pimitat ion. 

propp. 
Pris 1: 50, duss. 15: 90 
Nr T 129, med steotit 

pro pp och jord don 

Skärmring Nr T 1797 
passande ovonståend~ 

. Upphängning,bygel, 
isolerad. 

Nr T 1952, gänga 10 m:n 
Pr st. 0: 15 

Nr T 1953, gänga 13 mm 
Pr st. 0: 18 

_ Hylsa , d iom . 45 mm. 
fo r normo llomphållore . 

Nr T 1948, höjd 70 mm 
Nr T 1949, höjd 80 mm 
Pr st. 0 : 45, duss. 4: 

lamphållare . 
Pr st. 0: 30, duss. 2: 70 

Pris 1: 90, duss. i9: SO 
Nr T 1690, med ba ke lit- ,p 

Kronutt 'og Nr T 1798 . -
av_ bakelit , trepoligt. S- f<:opplingsp l intar av bo-

''?~W1""."'" .. • ... 
morkt . ke l,t med mässingkopp -

Pr st. 0 : SS, duss. S: SO ling. S-märkto . _ Hyls(!, diom . 25 mm 
Kronpropp Nr T 1799 Nr T2007, 2 kopplingar . for m1gnon insotslom 

av_ bakelit , trepoligt. s'. Pris 0: 35 hållare . 
morkt. Nr T2008, 4 kopplingar. Nr T 1946, höjd 80 mm 

Pr st. 0 : 55, duss. S: 75 Nr T21l I, 12 kopPpri1~,nOg:o65r. Nr T 1947, höjd HJO mm 
'4 _________ ...:,_ _________ _J__-;:-;-.-;:---,:;:.;~~[3,-~IL~P~r ~s~t-~O~: 35, duss. 3: 64 Pris I: 90 

CLAS OHLSON & 

Apparatintag Nr T 1925 
med mässingstift och 
hylsa av aluminium . 

Pris I : 15 

--

Strömbrytare, med kå
ov vit eller brun 

ik elit . Diam. 60 mm. 
-märkta. 250V/6A. 
r T 2039, enpolig: 
Vit : Pm 2: 35 
Brun, Pris .1: 90 
r T 2040, kronomkoppl. 
Vit, Pris 3: 45 
Brun: Pris 3: -
, T 2041, troppo mkop p l. 
Vit : Pris 2 : 75 
Brun: Pr is 2: 30 

Strömbryta re, för in
ä ll n, Plattan av vit e ll er 
run bake lit. Diom . 85 
m. s-mörkto. 250V/6A. 
r T 2042, enpolig. 
Vit, Pris 2: 60 
Brun, Pris 2: 20 
r T 2043, kronom koppl. 
Vit: Pris 3: 85 
Brun, Pris 3: 45 
r T 2044, trappomkoppl. 
Vit, Pris 3: 10 
Brun: Pris 2: 70 

Väggutt ag Nr T 744 av 
porslin med brun bake l it
kåpa . 19 mm stiftovs tånd. 
S-märkt. 

Pris 1: 40, 

Väggutt ag 
d ,o vit. 

duss. 14: 75 

Nr T 2058, 

Pris 1: 70, duss. 17: 70 

Vägguttag Nr T 2157. 
Infäll d typ med täck
plall a av brun bak elit. 
Diom. 85 mm. S-mör kt. 

Pris 1: 50 

Kontoktskydd Nr T 2165 
Det absolu ta skydde t för 
barn mot vägguttag. Ar 
enkelt a tt mont era och 
tillslut er auto mat iskt hå
len. Pris I: SO 

0 

Vrid- och dragström
brytar e, manövreras me· 
deist vridnin g elle r drag
ning med snöre. Praktisk 
ö svörötkomligo ställen, 
trapp or etc. S-märkt . 

Utonpöliggonde 
'-', T 2159, brun Pris 2: 50 
d ,o, vit . Pris 1: 85 
Nr T 2160, vit Pris 2: 90 

Infäll d modell 

Tryckströmbrytare för 
inbyggnad. $-mörkt. 

Nr T 2153 fö r ca 3 mm 
gods. 

Nr T 2154 fö r ca 6 mm 
go ds. Pr st. 0: 75 

Nr T 2161, brun Pris 3: 25 Å 1 
Nr T 2162, vit Pris 3 : 75 IJ) lffi 
REGLERSTROMSTÄLLARE Dragströmbrytare för 

av godkänt svenskt inbyggn ad . Storl. 27x15 
fabrikat. mm. S-märkt. 

• 

Nr T 2156 för horison-
tal montering. Pris I, 10 

Nr T 2155 för vertika l 
montering. Pris 1: -

Reglerströmställare Nr • 
T 1997, 2-po lig serie-p a-
rallellkopp la re. 10 A 250 
V. Porsli nssocke l och ba-
ke li tköpa, diom. 64 mm. 

Strö_mbrytare Nr T 2010, 
enpolig. 250 V., 2 A ., $
märkt. Pris 1: 10 

Omkastare Nr T 2011, 
enpolig 250 V., 2 A ., S
mär kt. Pris I : 25 

~~ ~-Strömbry tar e Nr T 2012, 
tvåpolig. 250 V., 2 A ., 
S-märkt . Pris 1: 45 

Omka stare Nr T 159, 
tvöpolig. 250 V, 2 A. S
märkt. Pris 1: 80 

~ -Pris 6: 90 
Reglerströmstöllare Nr 

T_ 1998, lika fö reg. men 
fo r max. 6 omp , Diom . 
56 mm. Pris S: 75 

Strö_mbrytore Nr T 2013, 
Sladdströmbrytare Nr enpo lig . 250 V., 6 A. S-

T 1697, av bakelit med märkt. Pris 1: 90 

Reglerströmställore Nr 
T 1999 för inb yggnad . 
2-polig seri e-po roll ell
kopplo re, med kontakt
fö r signolglimlompo. 15 A 
250 V. Pris 7: 85 

I 
Vippströmstöllare Nr T 

2000, i bakelitköpa, storl. 
100x7 5X 45 mm. Typ, av 
-pö, 3-polig . 25 A 380 V. 

Pris 11: -

Kvicksilverströmbrytare, 
för upp till 250 V. 

Nr T 1599. 6 Amp . 
Pris 5: 10 

Nr T 1600. 10 Amp. 
Pris 61 SO 

Nr T 1601. 20 Amp . 
Pris 14: SO 

vippb ryt o re för 4 Amp . 
250 V. Längd 68 mm. $
mörkt. Pris I: 90 

• Sloddströmbrytare Nr 
T 2123 av ba kelit i stor 
lek 55X24 mm. S-märkt 

Brun ....... . Pris I: 55 
Vit .. ... . ... Pris 1: 70 

Kuhlodosa Nr T 2090, 
av porsli n med köpa av 
benfärga t plast i nytt . 
trevli gt utförande. 4 kopp · 
ling sskruvo r. Storlek 55')( 
55 mm. S-märkt . 

Pris 1: SO, duss 15: ,CO 

•• Takfäste Nr T 1794, rak 
socke l av bakelit , med 
ingjuten gängad mässing
bussning , pa ssande nor 
mollomphållore. Diom . 
60 mm. 

Pr st. 0: SO, duss. 4: 95 
Vöggföste Nr T 1795, 

sned sockel, i övrigt som 
föregöende, Diom . 65 
mm. 

Pr st. 0: SO, duss. 4: 95 

Vägglampa Nr U 1061, 
i mycket e legant o. prak
ti skt utföran de. Höljet är 
fro stl acke rat i cremefä rg 
o . den mattpolerade skär
men är vridba r sö att 
skenets styrka och ri kt
ning kon reg leras . In
byggd tryckströmb ry tar e. 
An vä ndes som säng lam
pa, spegel- och toole tt 
bordsbelysning m. m 
Stor lek 19X 7X 7 cm 

Pri < 15: 25 

Väggbelysning Nr U 
1195, i rörform med cham
pagnefärg at glos o. för
nick lade metalldelar . M . 
strömbrytar e och migno n · 
lo mphöllore . Län gd 21 
cm. Pris 10: 75 

Väggarmatur Nr U 1196 
lika föregöende men utan 
strömbry tn r0 Pris 9: 50' 

Ledningshållare Nr T 
2121 av glosklor plast för 
uppfästonde av lösa slad
da r till lampor, rodio 
opporater m. m. Storlek 
19X 13 mm. 

Pris 0: 15, duss. 1: SO 
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GLÖDLAMPOR Fabri Kat Philips eller Osram Svagströmsmateriel 

D. Z. gäng a I. Fö r 
ti ll 250 volt. S-märkt . 
Amp. Pr st. Pr 2 
4 0:20 4: 
6 0:22 4 : 

A B C D E F I 10 0: 24 4: 
A. G lö dla mpor nar - C. Smöklotlampor med SYMASKIN SLAMPA. 15 0 : 25 4: 

mo lutl ö ro nde i d ropp - mig nonsock e l. Längd 70 G . Symoskinslampa Nr El. propp Nr T i 
fo rm fö rsedda med nor - mm., d io m. 40 mm. Kla rt u 316, m. mip nonsocke l. D. z. gäng a 11. För 
mol socke l passande glo s. 110, 130 e ll er 220 V. 25 W. Storl. 25 x 85 mm. t ill 500 vol t. S-märkt. 
vo n I. e lektri ska be lys- Nr Pris 1: 80 Amp . Pr st. Pr 2 
ningslomphå llo re. U 357, 15 watt. Pris 1: 40 H. Symaskin slompa Nr 4 O: 25 4: 7 

N r Vo lt Wa tt Pris U 1086, 25 wa tt . Pris 1: 40 U 896 1· 6 0: 25 5 : 
T 1323_ 6 10 1 : 50 U 1087, 40 wa tt . Pris 1 : 60 

2
, mW. ''sen s

1
wa

2
nso~~ 10 0 . 28 5. 

ke l. 5 . to r . . 5Xo, 
15 0

: 
30 6

: 
T 1041. 6 15 1 : 50 D. Päronlampor Nr U mm. Pris l :_80 

20 0
; 

32 7
; 

T 1042. 6 25 l : 50 1154, m. mignong äng . 15 I R" I po med mig 
T 1043. 6 40 l : 70 W. Stor lek 26x57 mJTI. no~soi kef ,m 25 W . 110- 25 0: 35 7 : 5 
T 1044. 12 15 1: 50 Finnes fö r 110, 130 och l30 och 220 V. ' Propph uvud Nr T 1 
T 1045. 12 25 1: 50 220 V. Pris 1: 50 N r Läng d Pr is D.Z. gänga 11. Pris 0 
T 1046. 12 40 l : 70 U 1088. 85 mm 1 : 80 
T 1326. 24 5 1 : 50 E. Kronlju slompor Nr T U 1089. 115 mm l: 80 
T 1327. 24 10 l : 50 1863, klar a, mignonsockel. U 1090. 140 mm l: eo 

15 W. 110, 130 oc h 220 V. 
Tl 328 . 24 15 1: 50 Pr,·s 1 70 ~ T 1329. 24 25 l : 50 : -f-.... 
T 1330. 24 40 1: 70 E. Kronljuslampor N r ~ 
T 1332. 32 10 l : 50 T 1861, kla ra , migno nsoc- ~ - .·1 

T 1047. 32 15 1: 50 ke l. 25 W. 110, 130 och 
T 1043. 32 25 1: 50 220 V. Pris l : 70 
T 1049. 32 40 1: 70 F. Kronl juslompor N r Kol:rådslomp or, med 
T 1430. 65 15 1 : 20 T 1862, b lön dskyddode, normc l socke l. Passa r i 
T 1432. 65 40 l : 20 mign onsockel. Lä nqd 10 spec ie lla fa ll såsom mot-
T 1854. 65 60 1 : 40 cm. 25 W. l l0 , 130 och stånds· ell e r vörm elam-
T 1433. 65 75 1: 60 220 v. Pris 1: 70 po r . Lämp liga som vär-

meelement i källare un-
T 1870. 110 15 1: 20 der ti der med lro str isk. 
T 1051. 110 25 1 : 10 @ Finnas fö r 110, 130 a. 220 
T 1052. 110 40 l: 20 · Volt. 
T 1855. 110 60 l: 40 - Nr T 1941, 10 norm a ll jus, 
T 1235. 110 75 1: 60 45 W. Pr is 2: 50 
T 1053. 130 15 1 : 20 Nr T 1942, 25 normoll jus, 
T 1054. 130 25 1 : 10 ".:." 90 W . Pris 2 : 50 

1 T 1055. 130 40 1 : 20 Nr T 1943, 50 norma llju s, 
T 1856. 130 60 1 : 40 175 W . Pr is 3 : 50 
T 1871. 130 75 l : 60 
T 1372. 130 100 1 : 80 
T 1673. 130 200 4 : -
T 1056. 220 15 1: 20 
T 1057. 220 25 1: 10 
T 1053. 220 40 1 : 20 
T 1851. 220 60 l : 40 
T 1241. 220 75 1: 60 
T 1242. 220 100 1 : 80 
T 1874. 220 200 4 : -
T 1580. 240 15 l: 20 
T 1581- 240 25 1 : 10 
T 1582. 240 40 1: 20 
T 1858. 240 60 1: 40 
T 1583. 240 75 l : 60 
T 1584. 240 100 1 : 80 
T 1375, 240 200 4 : -

Glimlompa Nr T 918, 
nor ma l sto rl ., m. spiral
katoder. Anvä ndes fö r 
no ttbe lysn ing i sov rum o . 
ko rri do rer . Ström färbr uk· 
ni ng en ä r så gott som 
ing en. An vändes äve n fö r 
div . p rovni noar i radio 
verk städe r m. m. Finnes 
fö r 110, 130 och 220 V. 
N ormalsocke l. Pri s 3: 75 

GLODLAMPOR 
MED DVÄRGGÄN G. 

För 
N r 

T 2070. 
T 2071, 

Pr st. 

fi cklampor . 
Vo lt Am p . 
2,5 0,20 
3,5 0,20 

0 : 20, duss. 2 : -
För stovla mpor . 

N r Volt Am p. Pris 
T 2072. 2,5 0,30 0 : 35 
T 2073. 3,5 0,30 0 : 35 

Dynomoficklompo N 
1527. - Philip s Dyna 
la mpa - f icklampan u 
ba tter i. Dyn amon d ri 
med handen på ett enk 
sät t o . a lstra r därvid 
ström på 2,5 V 0, 1 A 
Förde len m. denna dy 
molamp a är a tt man i 
läng re är beroende 
livs längden hos nå 
bo lter ie r uta n a llt id 
en fi ck la mpa fä rdi g 
användn ing. Den ä r 
ro stfr i konslrukti on, 
automat isk smör j ni 
ok rossba r l ins och 
praktiskt tag et ou tslit l 

Pr is 14· 
Glödlampa Nr T 2 

lä r ovonst. lampa. 
V 0, 10 Amp. Pris 0 : 

- I 

' 

Tryckkn!lPP av bakelit, 

0 mm d1om. . 
T l802, brun Pr!s 0: 75 

~ T 2106, vit Pris 0: 85 

Tryckkonl akl Nr T 2009, 
ör monte rin g i pon e l up p 
' Il 5 mm t joc k. Tillv erkad 
'v svart bak e lit med vit 
nap p Dia m. 18 mm. 

· Pris 0: 60 

Stickprop f?. Nr . T 2107 
för svogstro m, td lv_. av 
bake lit 13 mm st,ftov -
stånd. . 
Pris: sva rt O: 35, _y1t O: ~5 

Skorvull ag Nr I 88, fo r 
ovanst. stic kpropp. Sva rt . 

Pris 0: 40 
Vägguttag Nr T 2108, 

fö r ovonst. stickp ropp. 
Pris, svart 0: 40, vit 0: 50 

Hylsa N r T 2102. Passar 
lampor med dvärggäng . 
Av mässing, pr st. 0: 08 

Pris pr duss. 0: 75 
Hylsa N r T 2103. I lik

het med T 2102 men med 
mignongöng. pr st. 0: 18 

Pris pr duss. 1: 75 
B. Småklotlampor med 

normal socke l. Längd 68 
mm., di o m. 40 mm. Klart 
gl os. 110, 130 e ll er 220 
vo lt . 

Nr 
U 1080, 
U 1081, 
U 1092, 

15 wat t. 
25 watt. 
40 wat t. 

Pris 
1, ~o 
1: 40 
1: 60 

Gl imla mpa Nr T 1423, För Phil ips dyn amolompo Lamohållare, med 
med mign o nsocke l. För T 2074. 2,5 0, 10 0 : 35 av bo.kel it. För il lumi ~; n,i 
li k- o. väx e lström. Ström - Fär cyke lba kly ktor. t ions lompo r m. m. ~ 
lä rb rukn. 0,25 mil lio mp. T 2075. 6 0,05 0: 40 
Storl ek 13X30 mm. Fö r T 2076. 8 0,05 0 : 60 Sv~;t _ T 67, dv är ggän g M'1n'1aly rlampor fö r mo-
110-1 30 e ll er 200-260 V. f .. k I t • lk t 

, Pr is 3: 15 or cy e s ro os ar .a. Pr st . 0 : 50, duss. 5: deller , do ckskåp o. dyl. 

Tryckkontakt Nr T 78 
av svar t bake l it med vit 
knopp . M ed silv erkon! ak 
ter fö r hög belastning . 
Centr o llos tsä ttning . Stor
lek 32x 21 mm. Pris 2: -

~
~ 

Dörrst rö mbrytare Nr T 
77. För inlällning i dörr
ka rm etc. Bryter strö m
men vid intryckning av 
knoppen. Stor! . 40x 30x 24 
mm. Pris 1: 70 

Strömbrytare Nr T 79, 
lär svogsträm . Med läst 
plotta i storlek 52x26 mm. 

Pris . I : 60 

Strömbrytare Nr T 84, 
av svart bakel it med 
vippa rm. Diom. 35 mm. 

Pris 1: -
Tryc kströmbrytare Nr T 

1726 för enhå lsmontoge. 
Stor!. 12X22 mm., höjd 
med tryckknapp 25 mm. 
2 Amp. Pris 0: 30 .. 

Häng ström brylo re Nr T 
2122 av brunbakelit m. 
inne

1

rd elar av mässing. 
Längd 65 mm. Pris 0: 85 

N r Vo ll Amp .W otf Pr is N r T 2093, d ,0 v it. Diam. ca 5 mm 3,5 volt . 
Färgad e småklo! la m- Glimlampa Nr T 1425, T 2077. 4 0,30 1,2 0 : 40 Pr 51_ 0 : 60, duss. 6: Nr T 146 med 5 cm isol. Strömbrytare , av brun 

por, mign o nsockel och med mignonsock c l. För T 2013. 6 0,30 1,8 0 : 40 N r T 1803, mignon gä onslutningstrådor . bDiok~l_it 50edm~:PrÄa ~~ : 
fä rg ad glob. Röda, g rö- lik- o. växelström . Ström - T 2079. 6 0,35 2, 1 0 : 40 Svar t. Pris pr si 0 : 40 

Ringklockor och sumrar. 
I rund mode ll med 

b lonkfö rn ick lod stå lklang 
70 mm di a meter . 

Nr T 4 r ingk loc ka för 
växe lströ m 3- 5 V. 

Pris 2 : 90 
Nr T 5 ringkloc ka fö r 

lik ström 3--5 V. 
Pri s 3: 25 

Nr T 6 summer fö r 
växe lströ m 3-5 V. 

Pris 2 : 90 
Nr T 7 summer lä r lik -

str öm 3-5 V. Pris 3 : 25 

Ringklocka Nr T 509, 
helt av metall m. förnick 
lad stålklang 63 mm diom . 
Längd 135 mm. För li k- o. 
väx e lstr öm 3-5 V. 

Pris 3, 30 

Ringklocka Nr T 10 på 
bottenplotta _av !.ockerod 
p låt i benv,t !arg och 
med plats för fi ck lo_mps
botteri i klockan . Longd 
16 cm. Pris 4: 7~ 

Växelströmsklocka Nr 'f 
90 från beg. te lelonop· 
p~rat er, fe lf ri. 1000 ohm. 
Storl . 14x 6x 10 cm. 

Pris 1: -

Nr U 1084, fö r 130 V. Stor lek 16X5 2 mm. är T 2081. 6 , 0 : · · ' · · sockel, 5 mm. Lamp u -
Nr U 1085, för 220 V. i 10-130 el ler 200- 230 V. T 2092. 8 0,50 4 0: 50 N r T 20?2, d ,o vit. lorehyl so med följer . Nr T 1725, troppomkos-

l! 
. . 
. . 

TERMOKONTAKTER 
Termokontakler, lä r· 

sedda med kvicksil ve r
strömbrytare oc h bim e· 
to llljö de r . 

Kontakte rna kun na an
vän das exe mpelvis fö r 
automa tisk br a nda larm , 
fö r signa ler ing vid fö r låg 
temp. i garage, vöx th~s, 
, kycklingmödrar>, kal
la re o . dy l. e lle r fö r 
auto matisk tempe ratu r
reg le ring vid e lektrisk 
upp vä rmning, _ Ett kopp
ling schemo for några an · 
vö ndningsområ den med · 
fö lj er. 

Termokonlakl Nr T 1683 
inställb a r fö r v iss tem
pera tur mel la n 0- och 
plus 90° C., dä r till slag 
sker v id fa ll ande temp. 
oc h brytnin g då den 
öve rstigits. Brytf ärmågo 
6 A. vid max. 250 V. 
Känsligh et plu s/minus 3° 
Celsius. Pris 23 : -

Termokonlakl Nr T 1692 
lika för egå ende men me:d 
brytförmågo 4 A . v id 
max . 250 V. Känsligh et 
plus/minu s 2° C. 

Pris 23 : -
Termokonlakt Nr T 1597 

ä r inju stero d för tillslog
ning vid plu s 60° C., fö r 
brandalarm m. m. bryt· 
fä rme,ga 4 A . vid max. 
250 V. Pris 11 : -

BIMETALL 
Bimetall , i kallvalsade 

bond . Spec . motstånd c ,o 
0,80. Temp.-amråde m'?.x. 
250° C. Bimeta ll en ar 
sammansatt av två olika 
metal ler med stor skill
nad i längdutvidgning 
vilke t gör , a tt d!;>_n nit:d 
sto r kän slighet bo1es v id 
temperaturf ö ränd ring a r . 
Anvä ndes bl. o . till te r
moko ntokt er, vi soretermo· 
metrar , lo borotorieb ruk, 
m. m . 
Nr 

N 329. 
N 343. 
N 330. 
N 331. 
N 332. 
N 333. 
N 334. 
N 335. 
N 336. 
N 337. 
N 338. 
N 339. 
N 140. 
N 341. 

Dim. mm 
2x o,10 

13X0,13 
3x 0,15 
4x 0,20 
5x 0,30 
5x 0,50 
8x 0,50 

lOX0,40 
l0 x 0,70 
l0 X0,80 
lOx l ,O 
16X l ,0 
25X l,5 
20X2,0 

Pr dm 
0: 15 
0 : 30 
0 : 20 
0 : 25 
0: 30 
0: 45 
0: 55 
0 : 60 
0: 75 
0: 80 
0 : 85 
1: 25 
2: 70 
2: 85 

Summer Nr T 2120 för 
3-5 V. li k· och växe l
strö m. Liten mode ll. I 
metallhölje storl ek 50 x l5 
mm. Pris 1: 45 

no, b lå e ll e r gula. fö rb rukning l millio mFp. T 2089. 6 0
0

.~
5
5 2

3
,7 o

0
: 4

40
0 Pr si O· 60 duss 6_ Nr l' 147, med gängh~dl Nr T 1705, enpPorl,

1
isg.O·. 

35 
.. 

Pri s l : 75 Pri s 3 : 30 'f 2033. 10 0,45 4,5 0 : 60 Pr st. 0: 65, dus;. 6: Pris p r st. 0 : 60 to re. Pris 0 : 40 
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EL-stängsel 

Byggsats Nr U 708. Allo erforde rlig a delar ti ll 
e,n e lstängseloppora t enl . rit ni ng RD 76, utom låda 
och batte r ie r. Delarna öra fä rdi ga för ihopmo n
teri ng. Pr is pr sots 29: 75 

Ritning N r RD 76, t i ll e lstängsel för batterid rift . 
Ap para ten kon anvä ndas till öve r 3000 m. lång 
stängse ltråd. Pris pr r itning m. arbe tsbeskr ivning 

Kr. 0: 85 

Apparatlåda , av golv . 
och lackerad p låt, pas
sar a ppa rat enli gt r it ning 
RD 76. 

Nr U 710, med pl ats lär 
största , ype n batteri er 
Jri ng led ni ngse lementJ. 

Stor lek IBX 14X 27 cm. 
Pris 11: -

Nr U 1117, med pl ats 
för de va nl igaste småba t
teri erna . Stor! . 18X 14X 16 
cm. Pr is 9 : 50 

!:I 

I nduktor Nr U 701, spe
cia ltr ansfarmo tar passon
d? ti l l appara te/ enl. rit
ning N r RD 76 Pris 19: 35 

Kontaktfjäd er N r U 828, 
av lack era t stå l med sil 
verkontakt. Försedd med 
3 jusfer ingsskruva r och 
stoppm uttr a r. Fjädern 
passar till vå r induk for 
N r U 701. Med denna f jä
der i kombin ation med 
bryta re Nr U 829, blir 
gni stan mycket kraf tig o . 
gån gen lätt a tt justera . 

Pr is 2 : 15 

PLATTA och ROR 
Mont eringsplatta Nr U 

700, av isolit, stor! . 135x 
175 mm. Tjocklek 4 mm. 

Bakelitrör 
g rov lek 10 
20 cm. 
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Pris 1: 60 
Nr U 705, i 
mm, lä ngd 

Pris 0: 50 

Brytoreappa rat Nr U 
829, för e l. stä ngselappa 
rater. Med sil ve rkontakt. 
Storl ek 85x 55 mm. 

Pris 4: 65 
RESERVDELAR T1 Ll 
BRYTAREAPPARA T 

Nr U 829 fö r elstängs el. 

Lager skål Nr U 856, av 
mässing . 

Pris 0 : 15, du ss. 1: 20 
Axel Nr U 857. Läng d 

20 mm med kona och 
spets. 

Pris 0: 30, duss. 2: 35 
la ger skruv Nr U 858, av 

mässi ng m. mutter . Län gd 
17 mm. 

Pris O: 25, duss. 1 : 95 
Fjäd er Nr U 860, av 

mässing, m. cent rumfäste 
och lödöglo . 

Pris O: 85, duss. 7 : 60 

~ 
Gri ndhandtag Nr U 6-47, 

med kadm ierad stå lfjäd er 
oc h rött trähandt ag . Hela 
läng de n 28 cm. Pris 1: 25 

ELSTÄNGSEL
BATTERI ER. 

,,,~.---, ·~ ·, 
c::..-:-·---.. ,,z::> 

'\\,"'' '-

' 

N edanstå ende batt eri er 
pa ssar tl ll nästa n al la i 
ma rknaden fö reko mman
de e lstö ngselapp araf er . 

Nr U 720, storl ek 170X 
35x7 0 mm. 7,5 vo lt . 

Pris 5: 60 
Nr U 880, storl ek 70X 

70x 80 mm. 6 vol t . 4: 40 

Transfo rmato r Nr U 
877, at t användas i sam
ba nd med ned anståe nde 
element och kondensato r 
fö r näfonslutning ti l l 
växe lströmsnäf av e l-
sföngsel. Primär o mkopp 
ling sba r för 110, 130 och 
220 V. Pri s 12: 10 

Sele nel ement Nr U 876, 
för likrik tning av väx el
strö mmen från tran s
fo rmat or N r U 877. G er 
c ,o 7 volt och max. 150 
mill iomp. likst röm. Lik
strömmen a nslutes t i ll e l
sfä ngselopp oraf en i stäl 
let lär batteri. Kapp 
lingsa nvisning medf ö l jer. 

Pri s 9: 25 

Konden sator Nr T 216-4. 
Elektra lytkond. 12 V 1000 
Mf d. Stor!. 50X 100 mm. 

Pris 9: 8~ 

Isolator Nr U 6-48, av 
vitt po rsl in . Stor! . 30x 30 
mm. Pris pr st. 0: 12 

Pris pr duss. 1: 10 

Träskruv Nr U 855, av 
järn , pa ssand e lä r iso la
to r N r U 648. 

Pr duss. 0 : 35 
Pris pr gross . 3: 80 

Porslinsrullar Nr T 1140, 
av vitt porslin . Storl ek 
16X 22 mm. 

Pris pr st. 0 : OS 
Pris pr duss. 0 : 80 

MOTORCYKEL
BATTERI ER. 
Oladdade. 

Motorcykelbatt e ri Nr Y 
90, >O r ig ina l Lucas>, är 
av lä rncimsta konstruk
tion , som motstår vibra
tio ner och lä mna r max . 
eff ekt. Ce ll propparna 
medgiva ut lopp lä r ga 
sen uta n syralä ckage och 
hindra smuts och l ukt 
att intränga i ce ll erna . 
Kap acit et 13,5 Amp . vid 
20 lim. url addni ng. 6 vo lt. 
Storl . 123X 91 x 162 mm. 

Pris 45: -

Isola tor Nr U 711, 
porslin. Tråde n behä 
ej nojas fast vid isa 
torn uta n endas t läg 
in i de n för tr åde n 
sedda urtagn ingen. I 
lato rn fosfsä ttes vid s 
ken med ru ndning en u 
åt en ligt i l lusfr. 

Pris pr st. 0: 
Pr is pr duss. 2: 

Träskruv N r U 854, 
järn, passande lär isa 
tar Nr U 711 . 

Pr duss. 0: 
Pr is pr g ross 3: 

~Ql 
PLASTISOLATORER · 

E lstä ngse I isolator er 
okrås sbarf konsfha 
många gå nger stark 
och lättare än po rslin. 

Isola tor Nr U 1266, n 
ni ngslri i likh et med 
711. Stor! . 25x 30 mm. 

Pri s pr st. 0: 
Pris pr d uss. 3: 

Isolator Nr U 1265, st 
lek 20X 20 mm. 

Pris pr st. 0: 
Pris pr duss. 1: 

• Isolator Nr U 1302, f 
elstä ngsel. Til lverka d 
cellu losaa ceta t av sp 
ciel I hård het och t 
vå ldsam beha nd ling ut 
a tt skadas. Behöver ic 
skruva s ufo n fästes m 
spik . Storl ek 26X 19X 
mm. Pr st. Os 

Pr duss. 2: 
STÄNGSELTRAD 

Järntråd Nr U 730, g 
va niserad. Gr ovl ek 1 
mm.. Lämplig tråd i 
elektr . kreatu rsstängs 
Säljes i r inga r om 500 

Pris pr r ing 16: 

Motorcykelbatteri Nr 
91, lika föregåen de, me 
dessutom försett med p 
fenterad gu mmiupp hän 
ning fö r neut ral iserin g 
vib ration er. Höj er avs 
värt ba tteriets livs lä ng 
Stor! . 172x 91 x162 mm. 

Pr is 47: 
CLAS 0 H L SON & C : o A. · B., I N SJ 

Ack umulatore r ,.m,:i ii 
T 733. T 730_ T 731. T 732. 

dioack umulat orer av det vä!kända _ fab ri katet la·, Ackum ulato rernas kopac1fet blir störr e ju 
mi~~~e ur laddn~ngsströmsty rka n är oc h ökar om 

Ficklampsba tte ri Nr T 
400. ,TELLUS>, är ett bal · 
teri av extra prima fabri 
kat med lång br ä nntid . 
4,5 volts spännin g å c ,a 
S Amp . ström styrka vid 
ko rtslutning . Norma lstor· 
lek. Pris pr st. 0 : 75 

Stavl ampa N r T 2053 m. 
yfter hölj e av helvul kan i· 
seraf svart gummi. Stöt· 
söke r, vattensäke r och 
gnistsäker . God känd av 
Spräng ämnes inspe ktio
nen. Passande batter ier 
är 2 st. T 594 samt glöd 
la mpa för 2,5 V. Längd 
19 cm. Pris utan batt erier 
och glö d lampa . 

Pris 8: 50 

1 ddnin gen gores med pauser. 
ur O Ur laddningstid 

Spännin g i tim . vid ur-
va l!. laddn . m. 0,5 A . 

2 50 
2 100 
4 50 

Nr 
T 730-
T 731. 
T 732. 
T 733. 4 100 

Vikt 
kg. 
2,1 
3,1 
4,0 
6,0 

Pri s 
kr . 

15:-
20: 50 
29:-
36:- Lådbatterier, pa ssand e 

till ha nd· och cykellyktor 
m. m. 4,5 volts spänn i ng. 

Nr T 223. Storl ek 35X 

Stav lampa Nr T 2054, av 
bakel it . Längd 20 cm. 
För 2 batt erier T 594 och 
2,5 V. gl ödlamp a. En vä l
gjord och e leg ant la mpa . 
Pr is utan batt erie r och 
glödl ampa. Pris 5: 95 

103X 80 mm. Pris 2: -
Nr T 75. Storl ek 68X 100 ~ 

~~ 
x77 mm. Pris 3 : 80 

T 734. T 736. T 733, T 739. T 735. 
Pluspol.als Nr T 734, 

bestå r av 2 st. pl usplo f· 
for med polskor . Passar 
ackumul ator T 731. 

Ackumula tor platto r, i 
to rl . 105X l 05 mm. pa s· 

sande våra ocku mulafo · 

ref~br ikat , SAAJ>. 

llfr T 738. Plusplatta. 
• Pris 2: 95 

Nr T 739. M inusplatta. 
Pris 2 : 65 

Nr T 735. Pluspla tta m. 
polska. Passar T 730. 

Pris 3: 95 

Pris pr sats 7: 25 
Minu ssats Nr T 737, be

stå r av 2 st. ihopl öddo 
minuspl attor m. polsko r . 
Passar ack umulato r T 730. 

Pris pr sats 6: -
Minussats Nr T 736, be

står av 3 st. minuspl attor 
med polsko r . Passar t i ll 
acku mulator Nr T 731. 

Pris pr sats 8: 80 

A nodba tte r i Nr T 800, 
med normal kapac itet. 
Volt- Pris 
spö n. Storl . i mm. pr st. 
60 105X 165X80 11: 50 

, Carbadia > ho r en be· 90 135X 215x 80 17: 25 
gynnelsespä nning av 1,45 120 175X220X 80 23: -
V och en kap aci tet av 150 150x31 5X 80 28 : 50 
50 A.-f immar vid konti-
nuerl ig ur ladd ning genom 
20 ohm. Dess konstant a 
drift spänning gör det till 
en god strömkäll a lär 
radi o, ringle d ning ar, lo· 
koltelefo ner m. m. Batte· 
riets storl ek 65X 150 mm. 

Pris 4: 45 
Torrbatteri Nr T 740, 

+k antigt . 1,5 volt, stor! . Anodball eri N r T 1320, 
76X76x1 85 mm. Vikt 1350 ko mbin e,rat a nod- och 
gram. Pris 7 : 10 gl ädstr ämbatteri pa ssen-

Torrbatte ri Nr T 1315, de till Philco, Detra la 
4-kontig t, 1,5 volt , stor! . m. Il. reseradi oapparate r . 
55X55x90 mm. Vikt 340 1,5 o. 63 volt . Stor! . 235 
gram. Pris 4 : 60 x 125x 52 mm. Pris 21: 50 

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

Torrb att eri N r T 151. 
Storl ek 43X 125x 150 mm. 
Vikt 1225 gra m. 4,5 vo lt. 

Fickla mpa N r T 2166·. En 
liten prak ti sk lampa för 
nyckelknip pan , da mväs
kan etc. Utfärd av po le· 
rad mässing . Stor! . 13X 72 
mm. Med ba tteri o. g läd· 
lam pa . Pris 2: 85 

Pris 6: 60 

I 
Stavb afl erier , runda, lä r 

stavlompo r m. m. 
Nr T 421. Sto rl. 20x 73 

mm. 3 Volt . Pris 0: 60 
Nr T 594. Stor! . 33x 60 

mm. 1,5 Volt. Pris O: 65 

~ 

Fick lampa N r T 36, stor
lek och utförande som 
föregåe nde men av plas t. 
Komplet t. Pris 2, 30 

Batter i N r 1' 2167 till 
ovanstående min iatyrfi ck
lampor . Pr is D: 50 

G lö dl ampa N r T 2168 
med ing jute n l ins, som i 
ovanst. fi cklampo r . 

Pris 0: :o 

~ :W 

Glädrit ni ngsa ppa rol nr 
K 1027 för växe lstr öm 
110, 127 e ll er 220 V. Med 
tran sform ator helt kaps· 
lod i meta l lhö lj e. Sekun
d ärspä nning 1, 2 och 3 V. 
Ha ndtag med 1 m. kabel 
och 3 g löd spetsa r . En 
gedige n appa rat lä r y r
kesmässigt bruk. 

Pris 59: -

Batte r ie lim inata r N r T 26 
omva nd la r belysningsnä
tets spänn ing t ill en ofa r
li g liksp änning , som kan 
anvä nda s för e lekt r . le k
sakståg, motore r, e lstäng· 
se l, belys n. i dockskåp, 
laddnin g av radio · och 
bila ckumulator er m. m. 
Bestå r av kortslutnings
säker tr a nsf. jämte selen
elemen t i skyd dsk<'ipa av 
kra ft ig p låt och 2 m. 
sladd med stickpropp . 
Finnes fö r 127 och 220 V. 
växe lströ m. Avger max. 
15 V. ell er max . 2,4 A . lik 
str öm.Vid orde r uppgiv 
nätspä nning. Pri s 44: -
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Transform atorer 
Enda st för växel strö m. 

SPAR
TRANSFORMATORER 

Transfo rmator onvänd
~o r t il l en mångfa ld ol ika 
ondomå l såsom d rift från 
belysningsnötet av 6 ell er 
12 vo lts gengosfl äktmoto
rer, belysn ing vi d såg
v<:_rk, fabrik er o. verk
stode r, e ll er anna rs där 
kroft_ig skakn ing gör att 
vo nlrgo lampor icke hå l
ler, t. ex. i hand lamp or 

för 110, 127 och 220 
vo lt. 50 per. Anvä ndes då 
e!:' e le~_tr . appara t för 
voxe lstrom ska ll anslutas 
ti l l nät med a nnan växe l
spänn inQ än den appa 
raten a r avsedd för . 
T. ex. om mon ho r en 
dammsuga re, rad ioap pa
rat och stryk järn för 110 
v. och nätet ä r på 127 
ell er 220 vol t så till kopp
los en sportr onsformo tor 
i lämplig storl ek. Bör 
monteras in i ap paraten 
e l ler göras oåtkomlig i 
sepa rat låda. Rådgör 
med en elektrik er. 

N r Watt Kg 
T 858 15 O 4 

En gl ödlam pa för 6, 12 
ell er 24 vo lt ger lika 
stort l jusutbyte som mot
svara nde nätspänning s
lampa m':'n hor , på 
grun d av srn grova gl öd
trä d, en mångfa lt större 
livsläng d_ Transfo rma
torn beta la r sig dä rför 
på kort t id genom min
skade kostnad er fö r lom
~or. Anslutning kon ske 

Pris trll _ 50-~er. enfas växel -
9: 85 stromsnot, 110, 130 och 

15: 30 220 vo lts spänning . Vikt 
18: 60 c '? 3 kg. Med koppl ings-
19: 85 plrnt . Effekt 130 watt . 

T 859 30 o'6 
T 2138 60 0'9 
T862 100 1'6 
T 213~ 300 3'4 
T 2140 500 5: 1 

33. ·- Nr T 1619, med uttog 
44; 50 för_ 6- 12 volts sekundär-

spannrng. Pris 39: 50 
Nr T 2027, utta g fö r 6, • 

12, 18, 24 V. Pris 41: 50 
Nr T 2028, uttag fö r 12, 

24, 36, 48 V. Pris 41: -

Li krj kta re-elernen t 
Selenelement, av först

klassigt svenskt fabrikat. 
El_ementen för 2x 9 V. 
voxe lsp. äro kopp lade i 
!.-f<:s p~sh-pul l (2 p lat tor), 
ovn go , I- fas bryg ga (4-

Av en tillfällighet ho vi lycka ts anskaffa ett be
- nsat antal omformare frå n engelska o rmens 

ö~radio . Allt ä r fe!fritt bortsett fr ån yttre, obe 
v r,ni l~ l'I"'<.- dligo skavanke r , lackering etc. som kunna 

Y. komma å en del exe mplar. Motorg enerato· 
or~o ho dubbla kull ager . Priserna l igga långt 
~der tillverkningskostno derno. 

8 platto r!: Ele,:nenten T 1846- 1847 öro fö rsed 
med ~,:lflonsor r stor l. 12X 12 cm. Kopp l ingssche 
m_ed fol je_r elementen med anvisningar om onsl 
nrngen trl[ ned<:_n_stående tra nsformato rer. För e 
menten galla __ fo l1onde elektr iska dato. 

Nr Max. voxe lsp. Max . liksp . Max . likstr. p 
T 1842. 2X 9 V. c:o 7 V O 6 A 6, 
T 1843. 18 V. 14 v · o'6 A . 11, 
T1844. 2x 9V . 1v· 1'2A · 9: 
T 1845. 18V. > 14v" 1'2A · 17 
T1846. 2x 9v. . • 65 V. 3'0A · 11' 
T 1847. 18 V. 13 v · 3'0 A . 20' 
T 1848. 36 V. > 28 y" o'6 A. 18: 
T 1849. ~ V. _ > 27 v : _ 2:4 A: 42, 

Med _max .. lrkstrom avses strom vid motstå n 
belastning, vrd batte rib elastni ng är ti l låtna strö 
styrkan 20 % lägre. 

Transformatorer pas-
sande avans!. li kriktor e
e l!)ment. _ Med kopplin gs
plr ntor fo r såvä l pri mär 
som sekundä rsida n. Pri
mär 110, 130 o. 220 Volt . 

Nr 
T 2014. 
T 2015. 
T 2016. 
T 2028. 

Sekundä r 
2x 9 V. 0,6 A. 
2x 9 V. 1,2 A. 
2x 9 V. 3,0 A. 
4X 12V . 2,7A. 

Motorge nerator Nr T 54. Dri ves med 
lström och ovg':'r 2§0 volt/60 mA. ?Ch 6,5 volt/ 2,5 
Amp. glättad lrkstrom. Inbyggd a srlkretsor, dro ss· 
liar kondensa torer m. m. G ummiupphä ngd moto r 

l
med nästan ljudlös gång. I meta llh ö lj e. Längd 20 
cm. Vikt 4,5 kg . Pr is 33: -

I 
N r Amp. 

T 1575. 10 Motorgene rator Nr T 52. Driv es med 24 volt/8 
T 1576. 25 Amp. likström och avger 6 volt/5 Amp ., 150 vo lt/10 

~ 
Transformator Nr T 

1571, prim a svenskt fabri 
kat . För 50 per. vä xel
str öm. Primör 110, 130 o . 
~ O vol t. Sekundä rspän
nrn_g !"ed sex utto g för 
sponn ,ngorno 4, 8, 12, 16, 
2q och 24 volt . 1 A'mp. 
Vrkt 925 gr. Pris.18: JO 

Ringledningstransforma
tor , av Aseos för stklas
siga fabrikat . Sekundär
spänning 3, 5 och 8 volt . 
Max, belastn. 0,5 A mp. 
S-markt . Storl ek 100X 74 
X 50 mm., vikt 0,45 kg . 
Helt pl åtkopslod . För 50 
per. väx elst röm. Tom
gångförbr ukning endast 
0,5 watt . 

Nr T 1565, 
110-130 volt . 

Nr T 1566, 
200-240 volt. 

p rimä r för 
Pris 13: 75 

primä r för 
Pris 13: 75 

Transfo rmator N r T 109 
i kraftigt kaps lat utfö'. Ringledningstran sforma 
ronde. 500 wa tt . Primär : lor Nr T 303, med krof-
127/220 V, sekundär · 24 tgt v_iit ba keli thölj e. Se-
26, 28 V. Lackerat p låt '. undo rt uttog fö r 3, 5 
hölj e i sto r l. 15x l 5X 25 el!_er 8 vo lt 1 omp. Pr i
cm. Vi kt 11,5 kg. Extra mor 110-130 ell 1:r 20<?:
primo fob r. Pr is 55. _ 25<!_ ~olt. Uppg rv not-

. spannrngen. Pris 8: 25 

70 

T 1577. 50 mA. och 300 vo lt/70-240 mA. glättad l ikström. 
laddningsli kr iktare Nr ---------.:..;.,;a Inbyg gda silkretso r, reläer, d rosslor , kond ensato-

r 1967 av Philips fobri- rer och säkringa r m. m. I metal lhö lje . Längd 30 
kot för lad dning av 2 6 · ~ cm. Vikt 12 kg. Pris 62: -
e ll er 12 volt s ackumula -
torer med strömsty rka, I-~ -- Motorg enerator Nr T 53, HOOVER, fabrik sny. 
från 0,25 ti l l 3 A vid -..W NIIN Drives med 24 vo lt likst röm och avger 14,5 vo lt/5 
ladd ningen. Omkopp lings- Amp., 150 vol t/10 mA. o . 300 vo lt/70-250 mA. 
bo r för a ll o fo··rekommon- Elborstar av g rafit m LänQd 30 cm. Uta n silk retsor och hölj e. Pris 45: -

stå lf jäde r. 
de nätspänning a r mell an T 29. Diom. 3, längd 10. 
llq_ och 250 V. vä xel - Pris pr por O: 
strom 50 periode r. Kom- T 30. Dio m. 3, längd 23. 
p lett monterad med sladd Pr is pr po r O: 
och sti ckpro pp. T 31. Diom. 4, län gd 20. 

Pris 150: - Pris pr po r O: 
likr iktarrör Nr T 2024 T 32. Dio m. 5, längd 25. 

P_hll ii?s typ 1119, reserv'. Pris pr por 0: 
ror trll ovonst. lik r ikto re. T 33. Diom. 6, längd 25. 

Nr 
T 1628. 
T 1629. 
T 1630. 
T 1631. 
T 1632. 
T 1633. 
T 1945. 
T 2006. 

P · 17 Pris pr po r O: 
rrs ' - T 34. 5x 5, län gd 15. 

Anta l Axe l 
lamell er di om. 

16 7 
18 7 
22 7 
26 9 
24 9 
24 7 
36 8 
24 8 

Pris pr por 1: 
T 35. 6x 6, längd 30. 

Pris pr po r 1: 

Kollektorer för motor 
o. gen erat orer av bäs 
svenska fa br ika t. Sli 
bredd 0,6 mm. Mått i m 

Ytterdiom . 
x bredd lso ler . 
26x 14 G l immer 
26x 14 
26x 14 
26X 14 
28x 18 > 
26x 14 Bake lit 
29x 16 
26x l 8 

-

Pri 
3: 
3: 
3: 
4: 
4: 
3: 
3: 
3: 

Motorplåta r stansade 
av 0,5 mm lac kera d plåt. 
Obearbetade , skola svar
vas och putsas efter bunt
ningen. 

Stotorp låt N r T 1791, 
ytlerdiom, 52 mm, roto r
öppning 27 mm. 

Pr st. 0: 08 
Pr 10 st. 0: 72 

Rotorp låt Nr T 1790, 
diam. 27 mm, ox elh å l 7 
mm, 8 spår. Pris 0: 06 Vibroto romformare Nr 

Pr 10 st. 0: 55 T 55. Kompl ett, helt in -
Rotorpl åt Nr T 2148, byggt agg regat m. t rons

med 13 hål, fö r kortslut· fo rmotor er, drosslo r, kon
ningsmotor, dio m. 27 mm, densotor er, li kr iktore etc. 
axelhål 6 mm. Pris 0: 06 Drives med 6 vo lt liks tröm 

Pr 10 st. 0: 55 och ger 160 vo lt/40 mA. 
Fiberbrick a N r T 1821 glättad lik ström. Vikt 3,7 

stansad lika rotarp lå ten'. kg. Stor lek 220X220x 65 
T 1790. Pr st. 0: 14 mm. Pris 36: -

LA S OH L S ON & C : o A.- B., INSJON 

l nduktionsmotor Nr T 15 
4-polig kraftig typ , helt 
kapslad i metallhö l je. 
Konstant varvta l 1400 pr 
minut. Strömförbr uknin g 
ca 15 watt . Sjä lvsmörj an
de loger. Storl ek 80X 65x 
55 mm. Axeld iam. 5 mm. 
Vikt 800 gr . Omkopp li ngs
ba r fö r 120 och 220 V. 
växe lström. Pr is 33: -

Motor Nr T 1981, enfas 
växe lström, ind uktionsmo 
tor . Va rvta l 2600 var v/ 
min., strömför br ukn. c ,o 
30 W . Avg . eff ekt 1/100 
hkr. Hor mycke t tyst och 
jämn gång och passar 
särskilt som fläk tmotor, 
grammofo nmotor (kont 
d rift) e. dy l. Höjd 90 mm, 
bredd 60 mm. Vikt 0,8 kg. 
Finnes för 130 ell er 220 
vol t växe lström. 

Pris 24: -
Motor Nr T 27. Samma 

typ och stor lek som T 
1981 fastän i något enk
lare utfö rand e. Axe ldiom . 
7 mm. Pris 18: -

lnfluensma skinsats Nr 
U 1015. Denna intr essanta 
maskin fr amstäl ler elek
tr icit et i höga spänningar 
upp till 100.000 volt, men 
är ändo ck helt ofarlig på 
gru nd av den låga ström
styrk an på endast några 
mikr oamp ere. Maskin en 
sälj es i by ggsats med 
de la rna fär d iga för mon
tering . Stativ, ramskivor 
m. m. är av gjut en alu
minium och e legant fro st
lackerade. Komp lett sots 
m. all o dela r. Pris 27: -

ELEKTRISK LODPISTOL r 

El. lödp istol Nr T 2069. 
Består av trans formator 
med lödspe ts jämte hand
tag med strömbrytar e o . 
2 mete r slad d och sti ck
propp. Delarn a levereras 
lösa i bygg sat s och krä 
ver endast några minu
ter för montering en. Den
na lödpis tol får full löd
vä rme på några sekun
de r oc h är dä rför ut
märkt t ill små lödninga r 
ino m rad io oc h finm eko
nik m. m. Finnes fö r 120 
och 220 V. Pris 42: -

Kob elskolore Nr T 167. 
Ett utmärkt oc h snabbt 
hjä lpmedel för oviso le
ring av kabel. Grad erad 
omstäl lni ng för 0,75-6 
kvmm leda re. I fö rvo
ri ngsosk av bakelit . 

Pris 19: 75 

= Skarvklämma Nr T 1800, 
av bak eli t, ersätter löd 
skarva r och isolation vid 
koppli ng av 0,75- 1,5 
kvmm. led ning . En fö r
del ä r också alt de säkra 
och väli solerade anslut 
ningarn a lik a snabbt 
koppla s isär. Använd es 
båd e vid insta l lat ion o. 
experiment. Längd 2Ö 
mm. lsol. 380 Volt . 

Pr st. 0: 12 
Pris pr 10 st. 0: 82 

Isoleringsband, vita, 15 
mm. breda i plåtosko r. 

N r Längd m. Pris 
T 1835. 5 0: 70 
T 1836. 10 1: 20 
T 1837. 25 2: 65 

Isoleringsband , svarta, 
15 mm. breda. T 1592 i 
alumin iumpapper , övr iga 
i p låtoskor . 

Nr Längd m. Pris 
T 1592. 5 0: 50 
T 1838. 5 0 : 65 
T 108. 10 1: 10 
T 1593. 25 2 : 40 
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Dussninga r av bak e lit, ti ll sladd g enam fö ringar 
m. m. Svarta, vita elle r röda. 

Inre diam. Diup 
Nr mm. mm. Pris p r st. 

0 : 06 
Pr duss . 

0 : 50 
0 : 85 
0: 70 
1: 15 

T 1780. 
T 1781. 
T 1782. 
T 1783. 

7 10 
10 20 
12 10 
12 20 

Buss ningar av sva rt 
gummi. Kabelgeno mfö ring 
o . dyl. fö r 1-2 mm. pl6t . 
Målf hål d ia m.-ytte rdiam. 

Nr Diam. mm. Pr ½ d uss. 
T 139. 3,5- 10 0 : 45 
T 140. 5 -10 0 : 45 
T 152. 3,5-12 0 : 45 
T 141. 8 -14 0: 50 
T 142. 6,5- 15 0 : ~O 
T 143. 11 -1 9 0: 55 
T 144. 13 -25 0 : 65 
T 145. 15 -25 0 : 95 

Sots Nr T 154, et t so rti
me nt av ova nst. buss
ning a r. 10 olika. 

Pris 0 : 05 -G ummimull Nr T 2025 
fö r ledn ingsinföring i 
appa rate r och kontakt e r . 
Löngd 35 mm. 

Pr st. 0 : 12 
Pr dus s. 0 : 88 

0 000 @@(O OO@o@ 
Fiberbrickor Nr M 2. 

So rtimen t med l0Q st iso
leringsbricko r i 25 oli kr, 
dim e nsion e r frön 6-30 
mm. Pris pr sats 0: 85 

SYSTmLEXROR 

c;;;;:;- · 7-;;;.., 

~ 
Systoflexrör Nr T 193, 

fö r iso le ri ng av kapp
lingst rådo rna, i långder 
om 92 c m pr lan g d. 
Inre diom . i mm. 
mm. Pris mm. Pris 
0,75 0 : 24 2 0: 3( 
I 0: 25 3 0: 40 
1,5 0 : 28 4 0: 50 

5 0 : 60 
Ml?OLAMSLANG 

0 : 01 
0 : 08 
0: 12 

PRESSPHAN 
Pressphon Nr T 197, i 

o rk starl. c:a 10 kvdm 
Ti?cklek mm. 0, 15 0,20· 
Pm p r a rk 0: 30 0 : 35 

0,30 0,50 0,70 
0 :4 0 0:50 0 : 60 

1,0 1,5 2 
o,eo 1,- 1, 30 

OLJ EDUK 
Olj e duk Nr T 1466 

ICambr icl, fö r lindoing 
av trans!., elekt r. mo tor er 
m. m. 110 cm br ed, gu l 
förg . Tiockl ek 0, 18 mm. 

Pris pr dm . 1: 10 
Pr mtr . 8: 7:. 

Ol iesiden Nr T 1968, 
br edd 96 cm, ti ock lek 
0,10 mm. 

Pris pr dm . 1: 15 
Pris pr mtr. 9 : 25 

Sch e lla ck 
oumbörlig 
av motore r 
100 gr am . 

N r T 314, 
vid lindnin g 
m. m. lnneh. 

Pris p r fla ska 1: 65 

Celluloid Nr T 315, fly· 
tonde förg lös t. Oumbö r
ligt vid tillve rknin g a v 
a lla s lag, spo lar fC:,r ra 
d io. t 100 g rams fiasko . 

Pris pr flas ka 1: 60 

Porslinsknopp, av vitt 
po rslin 

Nr T 199, 16X20 mm. 
Pr duss . 0 : 60 

Nr T 200, 16x 13 mm. 
Pr duss . 0: 50 

~lillfilllfilillllilllj 
Elementstav, med vä r

mespi ro l lindad på e ld
fas t stav med läste n av 
mäs sing. Lämplig till vär

Mipolomslang Nr N 234 
ov. k~ns tmassa m. mycke t 
hog 1so la t1on. Miuk och 
smidig . Inre d iom . och 
pris pe r mete r. 

Pris meknmine r a. dyl. Lä ng d 
O: 25 22 cm. 125 e lle r 220 V. 

mm. Pris mm. 
0,50 0 : 09 5 

O: 30 Nr Effe kt Pris 0,75 0: 12 6 
1 0: 13 8 
2 0 : 15 10 
3 0 : 17 12 

0· 40 T2116 . 250W 3:35 
0 ;5 5 12117 . 375W 3: 40 
O, 65 T 2118. 500 W 3 : 45 

Re ser ve lement , iso le ra
de med glimm e r oc h as
best , passande vissa ty
pe r av strykiörn och 
kas tru I le r 110, 130 e l le r 
220 vol t. 

VÄRMESPIRALER 

Värme spiroler ov K 
THAL-tråd, fö r s tryk j 
kamine r, kokp latto r, 
str ulle r, ugna r m. m. 
ral e rno finnas fö r föl 
de spä nningar, 110, 
220 o ch 240 volt. 

Kastrullel e ment Nr U Strykjärnsspiral. 
1049. 500 W., diam. 120 Nr . Wat t 
mm. Pris 2: 95 T 1S08. 400 

T 180~. 450 

Keminspi ral. 
Nr . Wat t 

T 1811. 250 
T 1813. 500 

Strykjä rnsel e ment Nr 
U 1048, 400 W ., stor le k 
135x65 mm. Pris 1: 85 

T 1814. 750 
T 1622. 1000 

GLIMMER 

Kokplotts p iral e r 
kokpl a tto r , kos tru 
ugnar. Enkla spiraler 

Nr . Watt 
Nr T 1607, s. k. värme

mikan it, i 0,5 mm tio cka 
T 1334. 370 
T 1335. 500 
T 1336. 750 p lo tta r. 

Sto rl. 5x2 0 cm. 
Starl. 10X20 cm. 

lsol erpärlo r av 
Dio m. Hål 

N r 
T 1817. 
T 1818. 
T 1819. 
T 1820. 
T 2020. 
T 2021. 
T 2022. 
T 2023. 
T 2134. 
T 2135. 

mm. 
~.2 
4,2 
5,1 

6,7 
8,2 

10,l 
11, 1 
12,7 
6,5 
8,5 

mm. 
1,4 
1,7 
2,3 

2,9 
3,1 
3,9 
4,4 
5,5 
4,0 
4,7 

Pris Sp ira le r i sa tse r o 
O: 60 st. lika långa me d 
1 : - mo e ffe kt. R=snabbs 

!Rapid .I 
Nr . W a tt 

T 1823. 2 x35 0 
T 1824. 2 X450 
T 1825. 2x5 00 
T 1826. 2x 600 
T 1827. 2X600 R. 
T 1828. 2x7~G 
T 1829. 2 x >'OO R. 

Sp iro l,,r i sats e r a 
ste otit. st. o lika lå nga med o 
Pr c ,o e ffe kt. 
50 t N r. Wa tt 
O· l.S T 1830. 820+380 o: 20 T 1831. 820+3 80 R. 
o: 25 T 1832. 1100+400 
Ö· 35 T 1833. 1500+300 

O: 55 T 1834. 1500+300 R. 3 
0 : 85 OBSI Spiral ern a 
1: 10 e ffekt öve r 1000 W . 
1 : 50 T 1826-T 1834, finn a s 
0 : 40 spönningarn o 220,240 
0: 90 380 vol t. För 380 val t 

ko mme r pr sots .kr. 0 
ISOLATIONSMATERIAL AV STEATIT. 

rms 

Elcmen!k ropp Nr T 2125, 80X40 mm. Pris 0 : 
S~ruvbussning Nr T 2126, 19x l4 mm. Pris 0: 
Tvåhå lsbu ssning Nr T 2127, 15x l2 mm. Pris 0: 
Ändbussning Nr T 2128, 16x8 mm. Pris 0: 
Pa rb ussning Nr T 2129, ytt e rdi a m. 13 mni, 

håld io m. 4 mm. Pris 0: 
Dubbel bus sning Nr T 2130, 35X 16 mm, 

hå ld iom. 5 mm. Pris 0: 
Matbussning Nr T 2131, d ia m. 16 mm, 

hå ld io m. 5 mm. Pris O, 
Elementplotta Nr T 2132, diom. 130 mm, 

t iock le k 17 mm. Pris 2: 
Eleme ntstav Nr T 2133, län gd ca 225 mm, 

MOTSTANDSTRAD 
t • dstråd spir allindad på asbestkärna. 

ot s an Mots tånd Be las tning Pris 
N ohm pe r m. i am p pr mtr 

21
r
6 

250 0,40 0: 63 
· 500 0,35 0 : 65 

217. 750 0,30 0: 68 
218. 1000 0,30 0 : 75 
219. 1500 0,25 0 : 78 

N 220. 2000 0 25 O· 80 
N 221. ' . 

Kan thal-A, ban d och 
å d för vä rmee le me nt, 

~rykiärn, lödkolva r, m5>t
tånd m. fl. liknande o n
amål. Spec. motstånd 
39 ohm p r mtr a. kvmm. 

'ax . ele menttem pe ratur 
300• c. 

Rund tråd. 
Diam. Pris 

Nr i mm. p r 10 m. 
, 0 15 0: 30 20"· 0:18 o, 30 205· 0,20 0 : 30 206· 0,25 0 : 35 207· 0,30 0 : 45 

PVC-kabel Nr N 225, 
aval plasti so ler ad d ub
be lled o re 2x 0,75 kvmm, 
b e nvit färg . Bästa le d
nin g för bord s- och g o lv
lampor m. m. Stark, smi
d ig och re nlig . 

Gummikabel < 
R D V, av extra prima fabrika t. Mjuka_ fle rlrå
digo gummii solerade kapp~rkablar h_op_vridno och 
om vulkaniserade med kraftig t gumm i till e n rund 
sladd . 

N r 
N 358. 
N 342. 
N 352. 
N 359. 
N 388. 
N 353. 
N 411. 
N 354. 

Leda re o . a re a 
2x l kvmm. 
2X l ,5 
2X2,5 
3X l 
3X 1,5 > 
3 x2,5 , 
4X l,5 
4X2,5 

Gummikabel, ODVK och RDVK. 
Nr Le da re o. ar ea 

N 379. 2X0,75 kvmm. av a l 
N 357. 2x 0,75 ru nd 
N 393. 3x 0,75 

Pr m. 
1: 10 
l : 30 
2 : 10 
l: 35 
1: 60 
2: 65 
2 : 10 
3: 10 

Pr m. 
0 : 70 
0 : 80 
1: 05 

Pr25 m. 
21:-
25: 20 
40 : 60 
25: 90 
31: 85 
54:-
41: 30 
63: -

Pr 25 m. 
13: 50 
17:-
21: 50 

RlNGLEDNINGSTRAD 

KOPPLINGSTRAD 

208· 0,35 0 : 60 20~- 0,40 0 : 75 21 . 0,50 0 : 90 211 · 0,60 1: 20 212. 40 
213. 0,70 1: 
214. 0,80 1: 60 

Pris p r mtr O: (.5 
Pris pr 25 mtr 13: 50 

--4< 
Kopplingstråd Nr N 203 

e ntråd ig p ush-bock . För
te nt koppartr åd 0,8 mm. 
Skiutbo r iso le ring i o lika 
färge r. 

Pris p r mtr O: 22 
Pris pr 25 mtr 4: 50 

Ledningstråd Nr N 60, 
enke lledare med koppa r
tr å d, 0,50 mm. Plasti sole
rad . 

Pris pr mtr 0: 12 
Pris p r 25 mtr 2 : 50 

Ledningstråd Nr N 389, 
som föregåe nd e me n 0,40 
mm diam. 

215. 0,90 1 : 90 
Band (plattv olsod trå~). 

Pris 
mm. 

0,1 x o,5 
0,2X0, 5 
o,2x 1,o 
0,2X2, 0 
o,2x 3,0 
0,3x 0,5 
0,3X l ,0 
0,3x 2,0 
0,3x3, 0 
0,4X 1,0 
0,4x2 ,0 
o,4x 3,0 
0,5X 1,0 
0,5X2, 0 
0,5x3, 0 

p r mtr 
0: 10 
0: 12 
0: 16 
0: 30 
0 : 48 
0: 14 
0: 24 
0: 48 
0: 68 
0: 28 
0 : 60 
0: 90 
0: 38 
0: 68 
0 : 90 

Plast -kabel Nr N ,128, 
RKX 2 X0,75 de lbar . Stark 
o ch se g iso le ring, sva rt 
el le r vit . Lömp lig lom
pe ttslo dd . pr mtr . 0 : 55 

~ ' 

Kopplingstråd Nr N 387, 
fle rtrådig push-bock. 13X 
0,20 mm. Fö rte nt. 

Pris pr mtr 0 : 28 
Pris pr 25 mtr 6 : -

Pris pr 25 mtr 2 : -
Ringlednin gs trå d Nr N 

51, kop par tr åd 0,80 mm. 
två gånge r b o mullso m
spunn e n och vaxad. 

ISOLERAD KOPPAR"!"RAD 

Enkel e maljer ad (E E). 
Diom. Pris pr 
i mm. he ktog r. 
0,07 8: -
0,09 4 : 80 
0,10 3 : 80 
0,12 3 : 30 
0,15 2 : 50 
0,18 2 , 20 
0,20 2: 15 
0,25 2 : -
0,30 1: 90 
0,35 1 : 80 
0,40 1: 75 
0,50 1: 65 
0,60 1 : 60 
0,70 1: 55 
0,80 1: 50 
1,00 l : 40 

En gå ng bomullsspunnen 

Plast -kab e l Nr N '129, 
RKXA 2X0,75, de lba r. 
Myck e t mångt rådi g 195 
tråda r a 0,07 mm pr le 
da re·, gör kab e ln mycke t 
böjlig och smidig. An
vönd es på rakap parater, 
h6 rflö kto r o. dy l. 

Pris pr mtr. 0: 75 
Pris pr 25 mtr . 16: ·-

< 
lamplednin g Nr N 232, 

R V S, 2 X0,75 kvmm. 
Gummiisolerad dubb e lle
do re, omflätad m. konst
silke. Pris pr mtr 0: 70 

Lampledning Nr N 349, 
0 V G, 2 x 0,75 kvmm. 
G ummiiso le rad par a lle ll 
dubbelled o re, omfl ätad 
med glan sgarn . 

Pris pr mtr 0: 45 

Enkelledare Nr N 229, 
är 24-tråd ig , gummii so le 
rad och gl ansga rnsomflä
to d. Area 0,75 kvmm. 

Pris pr mtr O: 32 
Pris pr 25 mtr 6: -

Enkelledare Nr N 398, 
Isol e ra d me d grön PVC 

~ "~~~ använd es bl. o . till iul 
gronsbel ys ning a r. Ar ea 

(E BE). 
N 261. 0,30 2: 90 

Tändka be l Nr N 355, 
för bil or, gu mmiisolerad 
och lack e ra d sva rt eller 
röd gul. Ytterdio m. 7 mm. 

O 75. Pris pr mtr 0 : 18 
' Pris pr 25 mtr 2, 75 

Enkelledare Nr N 55, 
24-trådig gumm iiso lera d 
0,75 kvmm en leda re . 

Kopplingstråd Nr N 403, 
ent rådi g push-bock me d 
fört. koppartråd 0,80 mm, 
me d flätad skärmstrumpo 
av koppor. 

Pris pr mtr 0: 45 
Pris pr 25 mtr 9: 50 

Ledning Nr N 402, mjuk 
silkesom flöt a d en kel ko p
park a be l 83X 0,05 mm. 

Pris pr mtr 0 : 20 
Pris pr 25 mtr 3: 65 

Ledning Nr N 404 extra 
miuk, fle rtrådig, platt 
koppartråd virad på bom 
ul lstr6dor. Pla stiso le rad. 
Lämpl ig sa m led ning till 
rodiah örte le fon e r m. m. 

Pris pr m:r 0 : 75 
Pris pr 25 mtr 16: -

Pris p r mtr 0: 08 
Pris pr 25 mtr 1: 85 
Pris pr 300 mtr 18: 50 

Ringledningstråd Nr N 
384, dubbe lledo re , 2x 0,7 
mm med stark, vit PVC
isol e ring. Lämp lig äv e n 
so m högtalarl e dning a . 
d yl. Kon spika s direkt på 
vägg me d va nlig tråd
spik . Pris pr mtr 0 : 30 

Pris pr 25 mtr 6: -
Pris p r 100 mtr 21: ·-

+< 
Blykabel Nr N 361, te

lefon bl ykabel EEB 2X0,6 
mm. Två kopparleda re, 
e mo lie rade , bo mullsom
spunno , pappe rsisol e ra
de so mt blym a ntlad e. 

Pris p r mtr O: 70 
Pris p r 25 mtr 14: 25 

Pickup-ledning Nr N 392, 
smidig dubb e l le d are , 
me d flätad skä rmstr umpa. 
Ytte rdiom . 3 mm. 

Pris pr mtr O: 40 
NEDLEDNING 

Nedledning Nr N 233, 
miuk, lö rte nt koppark a
be l, 14X0,20 mm. Iso le rad 
med se g och sta rk PVC. 

Ledningstråd Nr N 390, 
mycket bö jlig, stark o ch 
smidig podu risolerad 
dubb e lledo re, s. k. hör
o ppo rotledning. Hud fär
g ad. Pris pr mtr 0: 30 

Pris pr 10 mtr 2: 65 
Pris pr mtr O: 13 

Pris pr 25 mtr 3: 75 

4 0 : 20 14 

Pris pr mtr O: 20 
Pris pr 25 mtr 3 : 65 
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HOGFREKVENS
LEDN I NGAR 

Högfrekvenskabel Nr N 
231. Skärmad, l6gkapaci
t iv cooxialkobe l för an
tenn feedra r, fotoce ll ed
ninga r o. d. lnnerledo re 
1,5 kvmm area, isolat ior 
av massiv polythene i 
fl ätad skä rmstrumpa av 
koppo r och ytte rst en 
kra ft ig PVC-sla ng. Ytte r
di am. 12 mm. Dämpn. 3,3 
dB pr 1()0 fot. Impedans 
70-80 ohm. 

Pris pr mlr 3: 25 
Högfrekvenskabel Nr N 

327, i samma utfö rande 
sam fö reg6ende. Led ar 
a rea 0,7 kvmm. Ytterd iam . 
7 mm. Impedans 65- 75 
o hm. Pris pr mtr 1: 95 

Högfrekvcnskabel N r N 
328, so m föreg6e nde m. 
du bbell ed. 2X 0,5 kvmm. 
Imp eda ns 95- 100 oh m. 

Pris pr mtr 1: 60 

MIKROFON
LEDNING 

a 

PANELER 

Instrumentpaneler Nr T 
1645, av hä rdad 4 mm 
masonit, frostlackerade i 
mörkg rönt IHa ldagrönt ). 
Prydl iga, h61/ba ra och 
lä ttbea rbetade ap par at
pa neler . 
Storl. i cm. 

15x 25 
20x 25 
20x 40 
25X 40 

ISOLIT 

Pris 
1: 40 
1: 60 
2: 10 
2: 75 

lsalitplattor Nr T 102 
ov svart finpol erad isolit. 
Tjock lek 4 mm. Platto rna 
kon erh61/as i nedanst6 -
ende storl ekar. 

Starl . i cm. 
l0 X l0 10X 15 10x 20 

Pr st. 1: 40 2: 15 2: 40 
15x 25 20x30 25x 4o 

Pr st. 3: 35 5: 25 6: 80 
,. 

111· 
Silverkontakter av fin

silv er . 

MÄTINSTRUMENT, av prim a sve 
fabrikat. Samtliga med mötnaggrannhet plus m 
2,5 % av skalans öndvärde . Uppgi v önskat 
amröde vid orde r. 

Panel instrument med 
vri djö rnsystem, för b6de 
likstr öm och växelström. 
Frostlackerad fläns, d io m. 
80 mm. 

Panelinstrument 
vri d magnetsyslem, en 
fö r l ikström, med I 
lacke rad flän s, diam 
mm. 

~ 
~ 

Voltmeter Nr T l 
Voltm eter Nr T 1921, för likström. Möta mr 

med mötomr6d e D-6 0- 0-2½, D-6, 0-15, 
15, 0-30 ell er 0-60 'v. el ler (}-6() V. Pris 1 

Pris 18: - Mötomr6de 0-120 V. 
Mötamr 6de 0-150 V. Pris 1 

Pris 19: -
Möt omr6de 0-250 V. 

Pris 21:
Mötamröd e 0-500 V. 

Pris 28:-

Mikrofo nsladd Nr N 
385, pl a stisol. mjuk leda
re med fläta d skörm
slrumpo av fört ent kop
partr 6d samt ytt erst en 
kraftig PVC-sla ng. Mjuk 
och smidig . 

Pris pr mtr 0 : 80 
Mikrofonsladd Nr N 

386, som föreg. men med 
tv6 leda re och skä rm. 

Nr T 2142, diam. 2,3 och 
1,2 mm, längd 2,4 mm. 

Pris pr st. 0 : 10 
Pris pr 10 st. 0 : 60 

Nr T 2143, diam. 3 c,ch 
1,5 mm, längd 2,7 mm. 

Ampermeter Nr T 1922, 
med mötomr6de 0-1 , 0 
-3, 0-5, 0-10, 0-20 e l
ler 0-30 A. Pris18: 25 Fickinstrument med 

mötamr6den och v 
magnetsystem, enda st 
likström. Hölje av bo 
lit m. förnick lade del 
Diam . 52 mm. 

Pris pr mtr 1 : 20 

•• 
0 «i? 2 

< ·~ 
. Bondkabe l, po lythen-
1sol. tvö ledar e för hög
frekv., fold ed-dipolant en
ner, feederl edn . o. dyl. 

Nr N 382, impedans 150 
ohm. Bred d 5 mm. 

Pr mtr 0: 45 
Nr N 383, impedans 300 

ohm. Bredd 10 mm. 
Pr mtr 0 : 80 

Nr N 380, mattog garka 
be l, impedans 300 ohm. 
Bredd 7 mm. 

Pr mlr 0 : 50 
ANTENN KABEL 

-e 

Pris pr st. 0: 12 
Pris pr 10 st. 0 : 80 

. SIL VERTRAD 

Rent silv er i massiv 
tr6d, lämplig till el-bry 
tar kontakt er m. m. 

Nr Diam. Pr dm 
N 52, 1 mm 0: 30 
N 222, 2 mm 1: 10 

Testpinne Nr T 2104, av 
,vart, räd e ller vit plast. 
längd 14 cm. Förnicklad 
spets och hy lsa för ba
nankontakt. Pr st. 0: 95 

-

Milliampermeter Nr T 
1926, med mötomr6de 0-
10, 0-50 , 0-100, 0-200 
eller 0-500 mA. 

Pris 18: 50 

Nr T 1937, D-6 V. 
0-120 V. 

Nr T 1938, 0-12 V. 
0-120 V. 

Pris l,C 

Volt - och amp erm 
Nr T 113, fö r li kström I 
föreg6ende men med 
omr6den för bilba tt 
provning. 
Typ I: 6 volt - 15 a 
Typ Il , 15 volt - 25 a 
Typ 111: 25 volt - 30 a 

Pris 22, 

An tennwire Nr N 228 
best6r av 49 st. kab lade 
kappartr 6d~,r 7X7X 0, 15 
mm. Pm pr mtr 0 : 30 

Pris pr 25 mtr 5 : 75 

Testl edning Nr T 2105. 
Prakti sk test-l edning med 
15 cm 16ng testpinne och 
förn icklad spets av nysil
ver. Teslpinnen kan an
slutas till krokodilkläm ma. 
Anslutningskanlakt fö r in
strum ent. längd 125 cm. 
Säljas i sats med en röd 
och en svart ledning . 

Voltm eter Nr T 1610, 
för b6de lik- och växel
ström . Tv6 mötomr6den. 
Kapsel av bakelit . Diam . 
63 mm. Mötomr6den 0-
12 V. och 0-240 _Y. Tv6 mötomr6den . Kap 

Pm 23: 75 av bake lit . Dia m. 63 
Antenn wi re Nr N 391, 

av bl ank koppa rtr6d 7X 
0,50 mm med skyd dsiso
lering ov poly thene. 

Pris pr 15 mlr 3: 65 
Pris pr 30 mtr 6: 75 

74 
Pris pr par 4: 75 

Voltm eter Nr T 1609 Nr T 1611. Mötomr ö 
för böd e lik- och växe l'. 0-15 V. och 0-25 A. 
ström. Tvö mötomr6d en Pris 221 
0-6 och 0-120 V. Kapsel Nr T 1612. Mötomr6 
av ba kelit, di a m. 63 mm. 0-30 V. och 0-50 A. 

Pris 23: 75 Pris 23, 

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

Universalinstrument Nr 
T 175, högsta kva lite t och 
precision i stötsöke rt ut
förand e. Spege lska la m. 
knivvisare. Känsligh et 
l0 .000 ohmN vi d s6vö l 
lik- som vöxe lströ msmät
ningar . 33 mötom r6de n, 
därav 28 dire kt av lösliga 
pö skalan och 5 _ med 
hjälp av ta bell. M atom
r6d en: 500 mV, 2,5/10/50/ 
250/1000 V l ikspä nning . 
l OO uA, l/2,5 /10/50/250 mA. 
1/5 A likströ m. 2,5/10/50/ 
250/1000 V väx elspä nning . 
100 uA, 1/2,5/10/50/250 mA. 
1/5 A växe lströ m. 10.000 
ohm med av läsni ng fr ö n 
2 ohm, 0- 1 och 10-100 
megohm. 100- 10.000 pF. 
och 10000 pF--0 ,5 uF. In
strumentet är i ett kraf
tig t bakeli thö lj e i storl . 
55xll0 X160 mm. Vikt 990 
gram. Pris 248: -

Kombinations i nstrument 
särskilt lä mpligt fö r ra
di op ravnin gar m. m. En
dast för li kström. Diam. 
60 mm. 

Nr T 111, med tre mät
omr6den, 0-8 , 0-160 V 
och 0- 32 mA. 

Pris ~4: -

Nr T 112, med fyr a 
mätomr6de n: 0-S , 0-16, 
0- 240 V och 0- 40 mA. 

Pris 26: -

Universal instrument N r 
i 110, et t I itet och pr is
b i 1/ig t instrument med 
m6ng a a nvänd ningsmöj 
l igh ete r . 16 mäto mröde n. 
30/60/150/300/600 V lik- och 
växe lspänn ing . 30 och 300 
mA li k- och vä xe lstr öm. 
50-100 .000 ohm , 0,05-5 
M fd. Dessutom finnes ett 
inb yggt gl imrär, som an 
vände s för spännings
och nollsö kning, isola
t io nskonlroll , kon tro ll av 
spä nning över 65 V utan 
bela stning m. m. Vid mot
stö nds- och kap aci tets
mätning an slutes instru
mentet till be lysning snä
tet. Uppg iv vid bestä ll
ning önskad spänning 
110-130 e ll er 22D-2 50 V. 
Storl ek 75x 110x 30 mm. 

Pris GB: -

Ampmeter Nr T 2171 för 
högfrekvens 0-0 ,5 A. 
Termo kopplat vridspole 
inslrum ent enda st f. hög
frekve ns. Lämpligt an
tennströminstrument för 
sändar e. 2" med fyrkan
tig front 57X 57 mm. 

Pris 14: 50 

Ampmeter Nr T 2172. 
Vrid spol einstrument f. lik
ström 0-20 A. med yttre 
lött borttagbar shunt . 
Utan shunt erh611es fu ll t 
utslag fö r 25 mA. Rund 
front, diam . 57 mm. 

Pris 14: -

Ampm eter Nr T 2173, 
D-40 A, i öv ri g t lika 
föreg6 ende . Pris 14: 25 

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

. 
. - ~ 

Spönningsprovare Nr T 
17, för lik- o . växelström 

Voltmeter Nr T 2174, 1\0-750 V, visa~ spän 
vr idspoles yslem för 0-300 n,ng och _ polaritet. Ett 
V li kstr öm m. ytt re serie - f'!'YCk<:I aamt och prak 
motst6 nd. Fyrkantig front t1skt instrument. . 
57x57 mm. Pris 16: - Prrs 36: -

,~ 
Fickinstrument Nr T 

1973, för li kström, med 
tv6 mätomr6d en, 0-50 V. 
och 0-2,5 V. Specie ll t 
avsett fö r batteriprov
ningar p6 elektr . hörap 
parater. Diam . 52 mm. 

Pris 24: -

Felsökare Nr T 2057 m. 
inb yggd signallamp a och 
ga lvanomet ., batteri samt 
testsladdar. Ett värdefullt 
hjäl pmedel som alla y r
kesmän inom elfacke t 
al/lid bär ha till hands . 
Bruksanvisning och ga
ranti sedel medföljer. 

Storlek 3X7 X 15 cm. 
Pris 26: -

Testpenna Nr T 18, för 
max. 250 V. Användes för 
fastställande om en led
ning är spönningsföran 
de och för polbestämning 
vid likström . Längd 11,5 
cm. Pris 6 : 90 

a::::::-, ? 

Testpenna Nr T 74, för 
tändstiftsprovning p6 bi
lar o. motorcyk lar. Kom
binerad med b lye rtsskruv
penna. Längd 13 cm. 

Pris 6: 50 

~ 
Provlampa Nr Y 12, för 

bilreparatörer. Best6 r av 
en glödlampa fö r 6-12 
V i bakelithölje m. sladd 
att ansluta till godset och 
en n61vass spets att bl. a. 
sti cka genom kabe li sole
r ingen för att söka led
nin gsfel. Pris :l: 75 

© 
Bilampermeter Nr _T 

1920, m. hölje av a lumi 
nium, diam. 50 mm. Front
ring av förnicklad mäs
sing, diam. 57 mm. 
Mäto mr6de amp. 

20-0-20 
30--0-30 
50-0-50 

Pris 
14: -
15: -
16:-

Cellprovare Nr T 1919, med lack erat trähandtag, 
gaff e l av lättmetall och shunt med 0,02 ohms mat
st6nd fö r belastning till 1()() A. Instrumentet har 
vridmagnet system med mätomr6det 3--0-3 V. 
Längd 32 cm. Pris 32: -

Syraprovare Nr Y 5 avglas med gummibl6sa . 
Längd 28 cm. Pris 4: 50 

75 



Kontokthyl so Nr T 188, 
ov färnickl. mässing med 
lödnobb . Passa r vanliga 
bananstift . Pr st. 0 : 20 

Pris pr duss . 2 : 15 
Konto kthylsa Nr T 250, 

av förni cklad mässing 
med lädnobb. Passar 
stickprop p nr T 2107. 

Pris pr st. 0 : 15 
Kontakthylso Nr T 1978 

är i likhet med T 188 
men försedd med röda, 
gula eller svarta bak e lit
huvud . Pr st. 0 : 20 

Pris pr duss. 2: 15 

Kontokthylso Nr T 187 
fö r he lisolerod mont e
ring i 1-3 mm panel. 
Räd, gr ön e lle r blå . 

Pris pr st.· 0: ?5 
Pris pr duss. 1: 90 

V i""111 
Kabelsko Nr T 1711, av 

fä rsilvr. mäss ing, 19 mm 
län gd med 4,5 mm hål. 

Bana nstift Nr T 28, m. 
bakelitskaft o. fjädrand e 
stift ov mässing. 

Pr st. 0 : 18, duss. 1: 85 

Bananst ift Nr T 1729, 
med fyrkluven slickpropp 
ov mässing och bokelit
skoft. 

Pr st. 0 : 15, du ss. 1: 60 

Anodpropp Nr T 186, 
m. gängad ebonitknopp. 
Passande i hylsorna på 
vonl. onodbotterier. Fin
nes i sorterade färge r. 

Pr st. 0: 18, duss. 1: 80 

'0, 
Banankontakt Nr T 952, 

av mässing med be rö
ringsskyddad do ld skruv 
i hy lsa a v sva rt, räd e l. 
vit bakelit . Längd 40 mm. 

Pr st . 0: 20, du ss. 1: 7S 

Ändhylso Nr T 951 av 
svar t, räd el. vit bak elit 
med, skruv och fod er av 
mässing. För bananprop 
par. Längd 22 mm. 

Pr st. 0: 18, duss. 1: 70 

Pr st. 0: 12 
Pris pr 10 st. 0 : 98 

lödöron Nr T 1708, 
lä ngd 16 mm, 3,5 mm hå l, 
av försilvrad mässing. 

Pr 25 st. 0: 65 
lödöron Nr T 1709, 

län gd 21 mm f. ä. som 
föregående. 

Pris pr 25 st . 0 : 75 
lödöglo Nr T 872, med 

3,2 mm . hål. Förnick lad 
mäss ing . Lä ngd 12 mm. 

Bonanstiflskruv Nr T 
2144, fyrdelad av mässing 
med två muttrar . Lä ng d 
38 mm. Pris 0: 22 

Pris pr 50 st . 0: 60 
Topponslutning Nr T 

1713, av fä rsilvr. mässing, 
för &-10 mm kontakter. 

Pris pr st. 0: 22 
Pris pr duss. 2 : 25 

__ 4ffi?G? 
Krokodilklömma Nr T 

1547, m. platt sp ets, vil
ke n gör bro ko nta kt på 
finar e trå da r. 

Pr st. 0 : 15, du ss. 1: 45 

~ 
Krokodilklämma Nr T 

94, med isol. skaft med 
hå l för bana nstift. 

Pris 0 : J.O 

Skarvhylsa Nr T 189, 
a v bake lit, med me ta ll
inlägg oc h hå l fö r ba
nanstift i bägge ändo r. 

Pr st. 0: 20 
Pris pr duss . 2: 15 

Batte riklämma Nr T 134 
av förni cklad mässing. 

Pris p r st . 0 : 25 

Kabelsko Nr T 135 med 
bakelitskolt i o lika fä r
ge r. Pris pr st. 0: 15 

..... ,.,,.,. 
•u«+iM'IW •-•-1-1~-
N ·Hiii?l:M 

• Skyltar, a v al uminium, 
vit tex t å svart bott en. 
Sto rlek 34x5 mm. Volt, 
Till och Från, sto rlek 
35X12 mm. 

Nr 
T 1503. 
T 1504. 
T 1505. 
T 1506. 
T 1507. 
T 1508. 

Mikrofon 
Pick-up 
Jo rd 
Antenn 
Volt 
Till-Från 

Pris 
0: 26 
0 : 26 
0: 26 
0 : 26 
0 : 40 
0 : 40 

~ 
Rärplint ov kadmie ra t 

järn, höjd 45 mm, hål e ns 
diom. 26 mm. 

Nr T 1479, för 2 rör. 
Pris 0: 45 

SKALlAMPOR 

Med dvärgsock e l (v 
lig ficklampsso cke l) ut 
T 1900 so m ä r med m 
non socke l. 

N r 
T 1894. 4 V.-0,1 A. 
T 1895. 5 V.-0,20 A. 
T 1896. 5 V.-0,3 A. 
T 1897. 6 V.-0 ,21 A. 
T 1898. 6 V.-0,4 A. 
T 1899. 6,3 V.-0,3 A. 

Pr st. 0: 
T 1900. 110 V.-4 W. 

Pr st. 2, 

Med låg bajonettsock 
T 1901. 4 V.-0, I A. 
T 1902. 4 V.-0, 21 A. 
T 1903. 5 V.-0 ,3 A. 
T 1904. 6,3 V.-0 ,5 A. 
T 1905. 6,5 V.-0.3 A. 

Pr st. O, 
T 1906. 110 V.-4 W. 

Pr st. 2: 

lamphållare Nr T 2~96, 
för 30 mm l~ngo g_l1m
lompor med m1g_non~:1ng. 
Av svart bake lit . .. Longd 
35 mm. Diom. å g~ngode 
delen 23 mm. Pris 1: 95 

Lamphå llare Nr T 209.!i, 
lika färegåen d~ men for 
52 mm långa gl1mk,mpor. 

Pris 2 : 10 

@"' . -=:a 

lamph å llare Nr T 2097, 
SKAlWIRE för strömsigno llompor m. 

dvärggäng . Av svart bo-
Skolwire Nr N kelit med skydd shuv av 

Förlöngningsaxlar, dio m. 7-tråd ig knytbo r si(k klor plas t. Längd 40 mm 
6 mm. stå lwire fö r rodio sko( diom . å gä ngade. delen 
Nr 'i 136, längd 7 cm. o . dyl. 15 mm. Pris 2 : 10 

Pris 0: 45 Pr mtr 0: 
Nr T 137, längd 11 cm. Rulle om 30 m 2: Lamphå llare Nr T 2098, 

Pris O: 55 i samma utfär(ind_e som 
---------------------1 föreg . men i vit f<_Jrg. 

Pris 2: 20 

T 86, 156 Tl 30 Tl31 Tl32 
RATTAR av benvit plast. 

Pilratt Nr T 86, län gd 37 mm. 
Nr T 156, > 46 > 

> Nr T 130, 30 > 
> Nr T 131, > 50 > 

Rott Nr T 132, sto rl. 20x 13 mm. 
Nr T 170, 35x 15 > 

T 170 

Pris 0: 
0 : 
0: 

> 0: 
> 0: 
> 0: 

···-till.Il T 1484 T 1485 T 1486 T 1487 T 1488 
Rattar och vred av p rima högglanspol e rad b 

kelit, försedda med ingjuten meto llbu ssning oc 
fä stskruv, utom T 1484 och T 1485 so m hor inlog 
läs mutter fö r fästskruven . 6 mm hål. 
Nr Diom. mm. Höjd mm. Pris pr s 

T 1484. 30 17 0: 50 
T 1485. 40 17 0: GO 
T 1486. 40 20 0: 60 
T 1487. l ä ng d 36 mm. 14 0: 70 
T 1488. l ängd 44 mm. 17 0: 70 

• T 103 T 106 T 107 

Säkrings håll are Nr T 
2099, av svar t bakelit för 
glosr ärssäk ringo r. Sto rlek 
42X17 mm. Pris .2 : 05 

Säkringshå llare Nr T 
2147 av ba keli t, för 4 
bilsä kringo r. Pris ?.: 75 

Säkring ar för nä tans lut
na radioap pa rater o. d. 
Smälta vid dub bla på 
stämplade värde t . Sto rlek 
5x20 mm. 

Säkring Nr T 1892, för 
0,07, 0, 1 e ller 0,2 Amp . 

Pris O: 35, duss. 3: 25 
Säkring Nr T 1893, för 

0,5, 1,0 e lle r 1,5 Amp. 
Pris 0: 25, duss. 2 : 35 Spolrör Nr T 100, av 

iso lit, lämp liga fö r varia
metrar och avstämnings
spola r m. m. Godstjock
lek 2 mm. Längd 10 cm. 
Yttre diom. 

Rott Nr T 103, graderad från 100-0 öve r halv 
omkretsen . För 1/4" oxel. 

Storlek 50 mm diom. Pris 0: 
Krokodilklä mma Nr T 

21. Helt isol erad, räd e l
le r svart. Med fä ste för 
ba na nstif t. Pr st. 0 : 85 

20 30 40 mm. 
0 : 75 1: 10 1: 60 

Storlek 75 mm diom . Pris 0: 
Knopp Nr T 106, 32 mm i diam ete r, för 1/4" oxel 

Pris 0: 
Knopp Nr T 107, 27 mm i diam e ter, för 1/4" oxel 

Pris 0: 

Krokodilk lämma Nr T 
742, med stork fjäde r. 

Papperskondensator Nr 
T 490, rullblock. Provsp . 

El~ktrolytkon de nsator 1500 V. likström. Vocuum-
Nr I 1686,. torr el. ha lv- im regn e rod . 
torr . typ .. 1 P0 r?.P· eller 50 PlOO, 200, 500, 700, 1000, 
pe rtinoxror m. lodtrådor. 1500 och 2000 pF. 
Max. orbetssp. 450 Volt. Pris pr st. 0 : 25 
fl~ 8 16 32 3000 5000, 10000 pf . 

Pris 1: 75 2: 60 3: 85 ' Pris pr st 0 · 32 
}~i~: 13 ~:<jf 20000 o . 30000 Pr st: o ; 40 

i6+ 32. 32+32 15000000000 > : 8: ~ 
4 : 20 4 : 35 250000 : > 0 : 85 

Lågvolts - e lektrolytkon - 500000 , > 0 : 95 
de nsotor , to rr e lle r halv-
ta r typ i pa pp- eller 
pertinoxrä r m. lodtrödo r. 

Nr µF Max . V. Pris 
T 1735. 10 25 1 : 70 
T 670. 10 50 2 : 15 
T 1959. 25 25 1: 55 
T 1511. 100 25 2 : 35 Störningsskyddskonden 

satorer i pertinox rär med 
100 mm långa ans lutning s
sladda r Avsedda för små 
motore r, såsom, Räkne
mask i ne r, mindr e fläktar , 
ringkl ocko r, symaskiner, 
da mmsugar e e tc. Max . 
temp. 60° C. för 220 V. 
växels tröm elle r 440 V. 

Elektrolytkondensator likströ m. 
Nr T 1005, ståe nd e mo- Nr Kap . i 1,F. Pris 
del l i o lum.-bägo re, en- T 662. 0,1 2 : 70 
hålsfostsättning, ha lvtorr T 664. 2x0, 1 2 : 75 
typ. Max. 
Volt. 

orbetssp. 450 T 665. 2x 0, 1 oc h 0,005 

r,F. 
Pris 

4 
3: 75 
2X8 
8: 50 

8 
4: 50 
2x16 
8: 75 

Pris 4: 40 
16 T 661. 0,07 och 0,0025 

4: 65 Pris 2 : 80 
32 

6 : 25 ---Glimmerkondensatorer 
Nr T 1115, induktionsf ria , 
med täckplotto r av per · 
ti nax, vaximpregnero9e 
och fö rsedda med for
silvrade ons lutnings trå 
dor. Max. arb e tssp. 500 
V. liksp., 300 V. 50-per . 

T 663. 0, l oc h 100 oh m. 
Pris 3: 30 

T 666. 0,5 och 50 ohm. 
Pris 3: 6~ 

växelspä nning. 
Kap . pF 

25 
50 

100 
250 
500 

1000 

Pris Kondens a to rsa ts Nr T 
0: 72 799 rullblo ckkond e nso to-
0: 70 rer: nya och felfria, g, ~~ va rie ran de sto rleka r. I 

0
: 

75 
sot se r om c ,o 30 st. Ko-

0 : 98 tolog vä rde omkr . 
: kr. 12, -

2000 
5000 

1: 20 Pris pr sots 1: 95 
2: 10 

Blockkondensator Nr T 
33. I a luminiumbronse rad 
plötlädo. Max. _orb ~ts
spänning 500 V. l1kstrom, 
220 V. växelström. 
Kap. i r•F Pris pr st. 

0,1 2 : 35 
0,25 2 : 80 
0,50 3 : 30 
1.0 4 : 15 
2,0 6: 20 
4,0 9 : 95 
6,0 13: 50 

STANNIOl 

Ston niol i ork sto rl. 32 
x50 cm. 
U 1035, tjock. Pr o rk 1: 35 
U 1036, med el. > > 0 : 85 
U 1037, tunn. > > 0 : 45 

Vridko nd ensotor Nr T 
271, pertinoxiso lerod, en
hålsfostsättning, med 6 
mm oxe l. Kap. 525 pF. 
Storlek 48X48 mm. 

Pris 3: 95 

Skiktmotstånd , induk -
tions- och kopocitetsfria. 
Tolerans 10 %. Med löd
trödor. Finnes i följand e 
värden, 100, 200, 300, 500, 
l 000, 2000, 5000, l 0000, 
20000 30000, 50000 ohm, 
somt 'o, 1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 
2 3 och 5 megohm . 

' Nr T 774. Max. be lost· 
ning 1/2 watt. · 

Pr st . 0: 22 
Nr T 153. Max. be las t-

ning 1 wa tt . Pr st. 0: 32 
Nr T 1640. Max. belas t

ning 2 watt. Pr st. 0: 45 

Vridkondensatorer, fö rst
klassigt sve nskt fabrikat , 
med kulog e r. 

Nr T 1982, en gongs, 75 
pF. Storl . 42X60X33 mm.· 

Pris 5 : 60 
Nr T 1983, två go ngs, 2X 
75 pf. Storl. 42x 60x 62 
mm. Pris 7 : 70 
Nr T 1984, engongs, 463 
pf. Sto rl . 42x60x 33 mm. 

Pris 5: 10 
Nr T 1985, tvågongs, 2X 
463 pF. Storl . 42X60X6 2 

Pris 6: 60 

Nr T 147, tregangs, 3X 
,150 pF. Storl. 42x 60x8 5 
mm. Pris 6: -

Nr T 150, t regongs, 3X 
500 pF. Storl. 48x80x125 
mm. Pris e ndast 1: 75 

Omkopplare Nr T 1490, 
fö r en hå lsmontog e . 1/4" 
oxe l. Längd med oxel 9 
cm. Finnes me d följande 
kontakter gån ger antal 
lä gen , l x7 , 1 x l0 , 4x2 , 
2x3 3X3, 2X4 och 2x5 . 
Vid 'ord er upp giv önskat 
antal kontakter. 

Pris 3: 70 Pris 0 : 15, duss. l : 30 8,0 17: 50 
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PERMADYN 
HOGTALARE 

av allra bästa fabrikat, 
i modernt utförande. Tol
spoleimpedons 8 ohm/ 
400 pe r. 

T 1586 är även lämplig 
för inkoppling som mikro
fon till radioapparaten. 
Kopplingss chemo sändes 
gratis . 

Nr 
T 1586, 
T 1587, 
T 1588, 
T 1589, 
T 1590, 

Dio m. 
4" 
5" 
6" 
8" 

10" 

Max. belas-'n. 
1 watt 

Vikt 
300 g . 
325, 
365, 
875 > 

1500 > 

Pris 
11: 65 
11: 85 
14: 25 
15: 75 
26: -

1,5 , 
3 
3 
8 

Högtalarlådor för inbyggnad av extra högtolo 
lore att ansluta till extra högtoloreuttoget på ede r 
radio. Lämpl ig för sovrum , kök elle r något annat 
rum. Tråd nr N 384 passar till ledning . 

Högtalarlåda Nr M 766 
till verkad av trä och ve
lo uri serad Jfiltb esprutotJ 
i blå, gr ön, röd el ler 
sondfärg . Baff e löp pning 
en är försedd med tyg 
och förnick lade li ster. 
Stor! . : 185X 105X 195 mm. 
Pris utan högtal are 11: 50 
Pris med 6" permanent
högtal a re 25: 50 

Potentiometrar, av bä sta 
fabrikat, hö rd kolb ana 
utan skrapning ar . 

• Nr T 1648. Utan ström
br yta re. Log. Stor! . , 0,005, 
0,01, 0,5, 1 el ler 2 meg
ohm. Pris 3: 25 

Nr T 1647. Med vrid 
strömbrytare. Log. Stor! . 
0,5, 1 e ll er 2 megoh m. 

Pris 4: 65 

Nr T 1877. Med tryck-
a . dragströmbrytare. Stor
lek , 0,5 och 1,0 megohm. 

Pris 3: 85 

Potentiometer Nr T 1989, 
trödlind ad, l injär, i bake
litköpa, max belastning 5 
watt. Finnes i stor!. 30, 
50, 100, 1000 e ll er 10000 
ohm. Pris 2: 85 

78 

Högtalarlåda Nr T 2086 
av bakelit i grön, bei ge 
elle r röd färg och med 
tygklädd öppn inQ. Lå
dans diameter 145 mm. 
Försed d med löstagba r 
fot. 
Pris utan högtalare 7: 50 
Pris med 5" pe rma nent
högtal a re 18: 50 

Potentiome,er Nr T 22, 
tr ödlindad i träköp a. 70 
ohm . 5 watt. Pris. 1: 60 

Lämplig som volymkon
t rol l pö ex tra högtolorc
läda. 

Si ldrossel Nr T 1136, 
max . belos tn. 200 mA. 
Likströmsmotst. c ,a 150 
o hm. I ndukt ons 21 Hy . 
vi d 100 mA. 10 Hy. vid 
200 mA. Pris 14: ?5 

Sildros~el Nr T 2141, 
max. belostn. 100 mA. Lik
strömsmotstånd 500 ohm. 
I nduktons 20 Hy . vid 60 
mA. Pris .8 : 35 

lågfre kvenstronsform . 
Nr T 2018, omsättning 1 ,3. 
Kapslad . Vikt 440 g ram. 

Pris 8 : 30 

1 ..................... R·:;tö·tö·i·o R ..................... . 

I AMERIKANSKA RAD I OROR 
av förstklass ig t fabrikat söljos enli!JI särskil d 
pri slist o som, jämte rabattvillkor sändes gro

~ ti:; på begäran . 
: ................................................................ _ ....................................... .. 

RORHAND80K 
Rörhondbok Nr 88 419, innehållande fullstä~ 

digo data, sockelkop lingor och möttuppQ1fter tor 
över 600 ol ika amerikanska och europeiska ror
typer, även de nyaste typ erna, miniatyr-, acorn
rör m. fl. En oumbärlig handbok för allo som ho 
med rodior ör att göra . Tredje utökade up~logon. 
tryckt 1950. 80 sido r . Pris 1: 75 

Rörhå llore Nr T 1070, 
av högvä rdig bakelit m. 
ingjuten fästp lotto. 8-pol. 
okto I socke l. 

Pris 0: 65, duss. 6: 80 

Rörhållore Nr T 2169 
för min iaty rrör . 

Pris 0: 35 
Skörmburk Nr T 2 för 

miniatyrrör. Av . alumi
nium. Pris 0: 40 

Vibrator Nr T 1882. 
Amer . bilvibrotor, om
vandlar 6 vo lts lik ström 
fr ön bilbatteri e. d. till 
, 15 per. pu lserande strö m 
vilken kon upptransfor
mero s till önskad spän
ning. Med 4-polig sockel 
fö r omer. rörhöll ore . 

Pris 18: 50 
Vibrotortronsformotor 

Nr T 91, fö r 6,3 V. med 
mittuttog och sekundä rt 
2X l40 V. 50 mA. 

Pris 6: -

Hörtelefon Nr T 176 
OMEGA, 2X2000 Ohm . 
Av svart bakelit med en
kel stölbyQe l. Wolfrom
magn et. 130 cm lång on
slutningsledning. 10: 75 

Kristalldiod Nr T 155, 
typ 1 N48, användes som 
detektor i kri stallmott a
gare, som dä r ig enom kon 
byggas i miniat yrformat , 
instrument m. m. Max. 
temp . 75° C, för ej lö
das. Storl ek 5x 20 mm. 

Pris 6 : 2S 

Detektor Nr T 73, med 
käns lig kr ista ll, monterad 
pö ebonit p latta m. stick
kontakte r o. dommskydd . 
Förnicklad. 

Pri s 1: 8S, d uss. 17: -

Kristall Nr T 2003, för 
detektorappa rater. 
Provad . Pris 0: 9S 

Kristallmottagare Nr T 
302 OMEGA för lö ng- och 
mell anvåg. Litet format, 
endast 90x60x30 mm, 
utan de tek to r . Passande 
detektor ä r T 73 elle r T 
148. Pris 5: 25 

Hörtelefon Nr T 158 
OMEGA, 2x 2000 Ohm . 
Extra känslig och ljud
stark. Dubbelri ngmognet 
av högvärdigt wo lfram 
stöl m. mjukjärnspolsko r . 
Dubb el, läde rklädd bygel 
o. vit a tele fondoso r. 130 
cm ledn ing . Pris 17: -

CLAS OHLSON & C : o A.- 8., INS T o ·N 

Byggsats 
till en enkel, billig radio som en pojke kon bygga . 

Ritning Nr A 90, t i ll 
enrörs rod iomottogore f . 
hörte lefon. Drives med 10 
fi ckla mpsbatte ri er . Rit
ning och arbe tsbeskriv
ning öro tyd liga och ut
förl ig a va rfö r de t är lött 
och enkelt att bygga en 
liten rad iomo ttogore med 
vi lken a llo större sta ti o
ner i Europa på mellan 
och lå ngvåg kunna av
lyssnas. Endast lödv erk
tyg, mejsel oc h tån g be
hövs fö r ar betet. 

Pris 0: 60 

Krista llm ottagare Nr T 
2005, med kaps lad de 
tektor och va riometerav
stämning. Finnes för vög
längde r : 150-300, 250-450, 
400-800 och 800-1600 m. 
Vid bestä llning uppgiv 
önskad vå glängd. 

Pris 21: 50 

Inomhusantenn Nr T 
1532, är en utmärkt an
tenn som ä r lött att upp 
montera . Försilvrad spiral 
med två iso lerade stift 
somt gummiisol erad ned
ledning med ba nansti ft . 

Pris 1: 95 

A ntenngenomföring Nr 
T 1816, av mässing med 
koniska tätningsmuffor 
av ba keli t oc h dubbla 
fästmuttro r för tråd en 
var je ände. En praktisk, 
dragfr i genomför ing för 
5 mm hö l. 

Längd 20 cm 0: 72 
• 25 , 0: 80 
> 30 > 0: 90 

Rodiobyggsats Nr T 544, 
inneh. ett lämp l igt radio
rör somt allo erforderliga 
de lar för byg gande av 
ovanst . e nrörsmottaga re . 
Batterier, apparatlåda, 
ant en nmate rial och hör
te lefon Ingår icke i sat
sen. Pris pr sots 18: 50 

Rodiolåda Nr "( 93, till 
verkad av brunb etsad o. 
fernissad björk , <,nligt 
ritning Nr A 90. Fram
r:onel bor rad. Storlc< 24 
X 17x 12,5 cm. Pr is 6 : 35 

Rodiolåda Nr ·; ?.002 i 
likhe t med T 93 men 
oborrad panel. Pris 6: 80 

T 1879 T 1880 T 1881 

Antenner av aluminium 
rör, fri stå ende med prak
ti ska fästen. Sta rka, lätt
mont erade och effek tiva 
vert ikalantenner. 

Fönsterantenn Nr ·r 1879 
är 170 cm lån g, tvådelad 
och förs ed d med skydds
hylsa . Fästet ställbart i 
t re lägen . Pris 9: ,.s 

Fönsterantenn Nr T 1880 
är i likhet med Nr T 1879, 
men tred elad och 310 cm 
lång. Pris 1°0: 75 

Takantenn Nr T 1881 ä r 
fyr de lad och försedd med 
öve rkapslade skarvar och 
kraftig löstano rdning. Ba
kelitisolering 4 m. lång. 

Pris 22: -

08:Hiiili 

lsolotarkedja Nr T 296, 
med ga lvani serad , kraf
tig fj äde r o. två po rslins
isalotorer . Pris 1: 45 

MIKROFONER 

Mikrofon N r M 573. 
Kolpulvermikrofan med 
karboniserade elektrod er 
och inbyggd trans/ . Hö lje 
och fat av pressad bake-
1 it. En lit en trevlig mik ro
fon, för anslutning t ill 
grammofonuttaget på ra
dioapparate r . Matos med 
vonl. fick lampsbatte ri. 

Pris 16: 50 

Mikrofonkapsel Nr T 
276, ka lkorn skopsel , L.M. 
Ericssons fabr ika t, omon 
terad, avsedd att inbyg
gas i fodral efter behag . 
Motstånd 40 ohm. Diom. 
50 mm. Pris 8: 95 

Mikrofonkapsel Nr T 3. 
En mini oty r-kalp ulve rmik
rafon, endas t 20 mm i 
diom . och därför lätt 
att dölja . Pris 3: 15 

Mikrafontronsformatar 
Nr T 2017, omsättn . 1: 40. 
Passar ovanst. kolkorns
kap sla r och al lo andra 
lågohmiga mikrofon er. 

Pris 6: 95 

Jordledningsklömma Nr 
'i 1748, av kraft igt go lv. 
järn med förni ck lad fäst
skruv m. låsmutter. Ma x. 
grip vidd 23 mm. 

Pr st. 0 : 35 

Antennomkopplare med 
bakeli tsocke l, längd 10 
cm. 

Nr T 2100, brun . 
Pris 1: 20 

Nr T 2101, vit . Pris 1: 48 

Kristallmikrofon Nr M 
833, RONETTE, i eleg ant , 
svart e ll er vitt hölje av 
plast med gän gat fä ste 
för handtag. En god mik
rofon med jämn återgiv
ning av a llo fr ekvenser . 
Känslighe t -5 2dB. Läng d 
80 mm., diom . 62 mm. 
4 meter mikrofonkabel 
med kontakter medföljer . 
Utan fot. Pris 4': -

Mikrofonstativ Nr M 74 
med rund fat av metall 
med gummifötter, fro st
lackerad i benvitt e l ler 
svart och 15 cm böjbar, 
förkro mad spiralorm av 
mässing med gängat fäs 
te för mikrofonen . 

Pris 8:-

Mikrofonelement Nr M 
834. Kristallsystem RO
NETTE i hö lje av plast, 
starl. 54X 16 mm. Förnäm
ligt utförande . 

Pris 23: 85 

-
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Mikrofonkapsel Nr M 
547. Kristollmikrafonsy
stem kaps lat i bakelit
höl je, storl. 48x 13 mm. 
Känslighet -45dB . För 
utbyt e av eventuellt ska
dade element i krist oll 
m ikr ofon er, somt för mon
terin g i hö lje efte r be
hag, Såväl kapsel sam 
sladd måste vara skär
mad e med metal. Liten 
och god kristallkapsel av 
hög kvo li tå. Pris 18: 60 

Telefonjack Nr T 161, 
tvåpo lig, fö r enhå ls pa 
nelmontog e. Pris 1: -

Telefonpropp Nr T 162 
med bake l itskoft. Passar 
ovanst. jack. Läng d 60 
mm. Pris 2: 25 
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Grammofonmotor Nr M 
751, ged ige t utförd i 
p ressg jute n löttme to ll. 
Centrumd rif t mede lst tyst
gåe nde snöckdr ev. Cen
trifug o lr egu lotor. Om 
koppling sbar fö r all o 
spänning a r mellan 110 
och 220 V. Endas t växe l
ström. Sto r!. 155X75x 60 
mm. Vi kt 1500 gr a m. 

Pris inkl. skall 48: -
Skivtall rik Nr M 903 av 

p låt och filtb esprutad . 
Passar ovan stå ende mo
tor. Dia m. 25 cm. 

Pris 10: 50 

Kristalltonarm Nr M 348, 
fa bri kat Crys fan . Arm 
av sva rt bak e l it. Vr id bar 
pi ck-up för nå lb yte. Ett 
axia lkul lage r i fös te! gör 
o tt ar men är ext ra lä tt
rö rli g . Lä ngd 25 cm. 
Utomorde nt li g ljudkvalit e. 

Pris.18: 40 
+ slcatt.4: 60 

Tonormshållore Nr M 
472, för fa sthå ll ande av 
tonar m, passar M 406 och 
M 348. Pris O: 50 

Elektrodoso Nr M 911, 
en p rima magnet p ickup , 
bake l it hölje med univ er
sa lf äste. Med slad d fö r 
anslutni ng d i rekt till ra 
dioapp arat. 

Pris .14: 
+ skatt 3: 50 

Sofirnål Nr M 3, för 
lä tta pi ckup armor med 
nöl tryc k under 35 gram . 
Skona r skivo rna. Inget 
besvä r med nå lbyt e. 

Pris p r st . 7: 50 

Gra mmofonf jädrar, t ill 
verkade i Sverige av 
ex tra pr ima svenskt f jö
derstå l, med runda och 
po lera de kan te r. Fjä d
rarn a motstö i genomsnitt 
en oa vb ruten s·eri e upp 
d ra gni nga r av c :a 10000 
utan att bri sta. Försedda 
m. höl i bägg e än dorna. 

Breddx Löngd 
Nr tj ock l. mm cm Pris 

M 408 16x 0,55 220 l : 55 
M 216 18X 0,50 300 2: 15 
M 217 20x 0,50 300 2: 40 
M 218 20x 0,55 350 3: -
M 219 23X 0,60 300 3 : 35 
M 220 25x 0,50 350 3: 55 
M 221 25x 0,55 350 3: 85 

Gra mmofon st ift Nr M M 287 20X 0 55 300 2 : 60 
748, s. k. >G uldnö lan för M 288 20x o'60 350 3 : -
p~ckup oc_h skivvöxlare_ M 289 22x 0'.55 300 3: -

El k I
, dd N M Basta kvo l ,tet. I aska r o m M 290 25X 0 55 400 4: 20 

e tro Iu oso r 100 st . Pr is 1: 25 ' 
557, , Dux>, en svensk , N edans tående fjädr ar 
pick -up av hög kva lit e. ~ äro fö rsedda med hak e 
Elegant ba kelith ö l je med = i~r e o . hå l i ytt re änden, 
unive rsa lfä ste som pa ssar -~ passand e till Calumb ia a . 
all a tona rma r , Skärmad f Husbondens röst m. Il. 
ans lutning ssladd. Utom- I Breddx Löngd 
ordent lig god och fu l l- N r tj ock l. mm cm Pris 
öndad ö tergi vning pö M 366 25X 0,55 350 3: 90 
he la tonr egi stret . Kraftigt Tonarm Nr M 406, av M 367 25X 0,55 400 4: 25 
l jud. Utgå ngsspänning fö rn ickl. mässing . Län gd M 368 25X 0,66 472 6: 30 
c,a 2 volt . Pris 23: 20 19 cm, höjd 5 cm. M 369 25X 0,70 500 7 : 15 

+ skatt 5 : 80 Pris 9: 50 

Lär Er engelska! 
Radiotjöns t har i samarb ete med Sonora utgi vit 

tvö mod erna grammolank urser i enge lska, en ny
bö rjarku rs av d r I m. Bjö rkhag en och en fo rtsätt
ningskurs ,Sve nsson i Englan d >, inta lad av lekto r 
Fr. Cha rl esw orth . Vard era kursen omfatt ar 12 
dubbel sid iga 25 cm-skivo r , samt en öve r 100-sidig 
ill ustr . textbok jämte ord l ista . 

Grammofonkurs i Enge lska del . I . N ybö rj ark urs. 
Pr is ko mplett i väska . Krono r 40: -

Grammofonkurs i Enge lska del 11. >Sve nsson in 
Volymkontroll Nr T 1675, 

Kristallinsats Nr M 690, för gram mofonint aget pö 
passand e ti ll tona rm med ·rad ioa pparat er. I hö l je 
krist al lsystem. Piezoel ek- av fro stla ckera d mässing
Iri sk kr ista ll i bakelit- plåt . 10000 ohms mot-
kopse l, ko mplett med stönd. Pri s 5: 50 

England >. Pris komp lett i albu m. Kronor 40: -
Nr BB 420. Extra texthö fte, de l I . Pris 1: 95 
Nr BB 421. Extra texthäfte, del 11, Pris 1: 25 

FRANSK SPRAKKURS. 
>franska på grammo

fon , av Clara Westman-nö lskruv. Pris 9: 60 
+ skatt 2: 40 

Kristallinsats Nr M 831, 
RONETTE, fö r krista ll pick 
up . Komp lett montera t m. 
an slutn ingskontakte r och 
nö lskruv . Storl ek 50X l7 X 
15 mm. Pris 13: 20 

+ skatt 3: 30 

Nålbrusfilter Nr M 832. 
Eliminerar rasp och nö l
br us vid a nvä ndning av 
kristoll-picR -ups. M ed 
kop pling sonvis ning vid 
löd a nslutning or no . 

Pris 12: 40 
+ skat t 3 : 10 

Krislolltonorm Nr M 761 
bake l it, extra el ega nt och 
pi ckup . Läng d 28 cm. 

, Ro nette>, av benvit 
med utmä rkt kri stall

Pr is 25: 60 
+ skatt 6 : 40 

Ostrag arsky. 6 st. skivo r. 
Pris 30: -

Med lä robo k. 
Pris 35: 40 

Stroboskop Nr M 596, 
va rvta lsmäta re för gram
mofon er, visa r 76, 78 och 
80 va rv/minut . Endast fö r 
växelst röm. Til lverkad av 
styv ka rtong, med br uks
a nvisning . 

Pris p r st. 0 : 25 
Pris p r 10 st. 1: 25 

Skivalb um Nr M 909 
rymma nde 15 st. 25 cm 
skivor. M ed pärma r av 
kra ftig ka rton g i gr ön 
färg . Regi ste r. Storl ek 35 
X27 cm. Pris 6: -

Skivalbum Nr M 910 
rymma nde 12 st. 30 cm 
skivo r. Sto rl ek 40x32 cm. 
I övrigt som föreg åe nde. 

Pris 9: 25 
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l ångrev Nr X 106, av 

15-tr öd ig t, vatte ntv inn at 
bomu l lsgarn . Revens 
lä ngd 100 mtr, 50 st. 
Kirb y- krok i o rdi nä r sto r
lek fos tknutna pö c, a 70 
cm lönga ta fsar, fö rp . i 
ka rt. Mö rkfärgad . 

Pris 4: 50 

Ståndkroksredslcop Nr 
X 367, in nehö ll er 20 st. 
ståndk roksv indar av al u
minium med pöman te rad 
8 mtr löng, mörkfä rgad 
Aöddr ev. Dä rtil l hör 20 st. 
fört ent gäd dkrak av stöl 
med fastsa tt mässing s
ta fs. A ll t ä r fö rpack at i 
trä låda, invä nd igt av de 
lad i 2 fo ck, Låda ns sto r
lek 26x 16X 8 cm, 

Pris 11: -

Angeldonsrulle Nr X 175 
av go lv. p löt. Upp lin da r 
c :a 20 m. rev. Uta n rev. 

Pr st . 0 : 33 
Pr duss, 3: 75 

Rulle Nr X 189, som 
lör egöe nde , med 15 m b lö 
gädd rev N r 12- 15 upp 
li ndad ö rull en. 

Nr X 387. 
storl ek 70 
Utan rev. 

Pr st. 0: 65 
Pr d uss. 7 : 50 
Mason itru I le, 
mm i d ia m. 

Pr st . 0: 25 
Pr duss. 2 : 90 

Angelsprät Nr X 173, 
av extra pr ima l jäde r
stö l, med röd lack erad 
signa lko rk. Längd 50 cm. 

Pr st. 0: 16 
Pr duss, 1: 80 

L 
Angelkrolc av stål, extra 

pri ma kvali tet . 
Nr X 166, längd c :a 11 

cm. Pris pr st. 0 : 25 
Pr is pr duss. 2 : 50 

Nr X 167, lä ngd c ,a 
12,5 cm. Pris p r st . 0 : 30 

Pris p r duss. 3 : -

Fiskredskap 

Angeldon Nr X 172, 
med ryml ig t rä rull e. Le
verera s fu ll t komp lett 
med krok , spröt och 15 
m. lång rev. Ett präk t ig t 
a nge ldon til l lögt p ris. 

Pr st. 1: 35 
Pr duss. 15: 75 

Alsig -Krolc Nr X 131, är 
en pa te nterad stån d- och 
löng revskrok av sedd fö r 
fiske med levande agn . 
O öve rt röffad då agnfis
ken ej pö minsta sätt ska
das av kroken och där
för kan leva i många 
dyg n. 

Pris p r 6 st. 1: 85 
Pr is p r 12 st. 3: 60 

Mek. Gäddkrok Nr X 
305, t i l lve rkad av brons , 
fö rsedd med extra kraf
tig fj äder av rostfritt stål. 
Fasta krokens lä ngd 115 
mm. 

Saxe n slår ovanifrå n. 
Pr st . 0 : 35, du.ss. 3: 50 

Ett bätt re fång str esultat 
ger a nge ldon et , Pang ,, 
enä r de tta kan plac era s 
pö vids träckta områ de n, 
ba kom udda r och skö r . 
Med , Pa ng > bl i r upp
mä rksamheten vä ckt ge
nom en kraftig kna ll, och 
sign a lfjöd ern utvi sar va r 
fi sken nappat . 

Mekan ismen är av ny , 
förbätt rad mod e ll , och 
fung era r så fo rt fi sken 
tagi t betet och f jäde rn 
gö tt upp. Ti ll verkad av 
kra fti g mässing och rost
fri tt stå l. Ov erl äg sen an
dra fö reko mmand e kon
struktion er. 

Angeldon Nr X 416 
, Pong, , kompl ett fä rdigt 
med mekanis m, rev, krok 
och spröt. Pr st. 1: 95 

Pr 6 st. 11: 50 
För de som själv a vil l 

till verka ang eldon med 
knal lsigna l, fi nnas lösa 
mekani smer enl igt ovan
stå ende deta l jbi ld 

Mekanism Nr · X 417 
, Pang, av mässing . Kan 
an vänd as till alla a ngels
don. Lättmont era t. 

Pri s pr st . 0: 50 

Dragvinda Nr X 404, i· 
ny mod ell, med meta l l
lager. Dia m. c ,a 9 cm, 
längd m. ha ndtag 25 cm. 
Revtrum mans konst ruktion 
är såda n att l ina n snabb t 
torka r . I tr umman f inns 
pl ats för tvö d rag . En 
stark och prakti sk d rag
vinda. · Pris 2: 95 

. .... -···-... '....c.L.~./;.. ... ...:..., _____ -.. , ... 

Fil Nr X 368, av extra prima svenskt fabri kat . 
En mycket !inhugg en fil , speci e l lt avsedd fö r 
skä rpning av fiskkrak ar men äv en utmärkt vid 
justering av bryt a rkontakt er, finm eka niska a rb e
ten m. m. Läng d 10 cm. M ed etui . Pris I : 25 
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Pimpelspö Nr X 366, 
Nytt praktiskt p impe lspö, 
tillve,k . av b jörkplywoo d . 
Med ry mlig pim pe ll åda 
och revv inda. Ferni ssat. 
Läng d 37 cm. 

Hop fä l lbar t . Pris 2 : 20 

Pirk, typ Bergma n, i 
prima kva lit et. Finnes i 
fä rgerna, si lver !SI, kop
pa r (Kl, mässing (Ml, S/K 
oc h S/M . 

Nr 
X 432. 
X 433. 
X 434. 

Längd 
60 mm. 
70 mm. 
80 mm. 

Pris 
1: 45 
1: 55 
I: 65 

Pirk, mod el l· Bergmans 
pi rken, ti ll verkad av di 
rig o ld meta ll. En pi rk som 
lovo rdas av al la fiskare . 

Nr X 291. Längd 70 mm 
monterad med trekrak . 

Pris 1: 05 
Nr X 292. Längd 70 mm 

monterad m. enke lkrok . 
Pris 1: 

Nr X 293. Lä ngd 85 mm 
mont era d med tr ekr ok. 

Pris 1: 10 
Nr X 294. Längd 85 mm 

monterad m. enkelk rok . 
Pr is 1: 05 , 

Pirk Nr X 435, typ Sil
jah, i p r ima kva lit et . Fin 
nes i färg er som ovan 
stå ende Ber g manpirk : 
Lä ngd 70 mm. Pr is I : 65 

Pimpel Nr X 72. , Kvid 
dan >, ä r en· li ten pi rk, 
endast 20 mm lå ng , som 
v isat sig vara mycket be
gä rl ig fö r harr, sik , la x
öring och a bbor re. M on
terad med 45 cm lå ng 
gutt a fs. Pris 0 : 85 

Gäddgungon , Plosse , 
ä r lä mp li g fö r ab bor r- o . 
gäddfiske. Den gö r vid a 
rörelser i vattne t, och ä r 
fö rv i ll ande lik en r ikti g 
fi sk. Tillver kad av bla nk
po lerad tenn. 

Nr X 300. >Plasse , Ju
nior. Längd uto m· krok en 
50 mm. Vi kt 30 g ra m. 

Pr is 5: 25 
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Spinnrulle Nr X 93, RE
CORD 1500 C, är en ut
märkt pr ecision stillv erkod 
svensk spinnrull e m. tyst
gå ende, spi ra lskurna dr ev 
på brygga. Ax el av sil 
verstål , justerbara ax el
koppar med aga tinlager . 
Löstagbar revspridare m. 
vändbar knivbult . Härdad 
frånkopplingsbar stål 
spärr. Utförd i mattför 
nicklad mässing. En lätt
gående rulle av fu ll go d 
kval ite. Pris 25: 50 

Spinnrulle Nr X 409, 
RECORD 1600 C, liknand e 
typ 1500, men i alltige
nom högre kvo-Jite. Med 
äkta agotlog er, knivbult 
av rostfritt stål , hårdför 
kromad evighetsskruv o. 
helgjuten löttmelallspole , 
samt justerbar broms . En 
verklig kvalitetsrulle som 
stoppar för långvarig 
användning . Pris 35: 50 

Metspörulle Nr X 397, 
för pimpel- och metspö, 
tillverkad av kraftig alu
minium och mässing, den 
rymmer c ,a 70 meter lina 
o. är försedd med spärr. 
Vid inspalning av rev 
lösgöres spärren auto
matiskt . Revtrumman ta
ger 1 dm rev på varje 
varv. Diam . 60 mm. Vikt 
70 gram. Pris.4: 75 

Hesse -lacklet är en pa
tenterad nyhet som möj
liggör dragrodd o . spinn 
fiske med naturligt be
te, dött eller levande . 
Tacklet rot erar icke och 
är konstruerat så alt be
tet får en levande och 
naturlig gång i vattn et. 
Tillv erkat av rostfritt stå l. 
Nr Längd Pris 

X421. 45mm . 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. Lämpligt lär 
löttspinn och utter. 

Pris .2: 50 
Köp hela serien så har 

Ni alltid rött storlek för 
tillgängligt bete . 
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Spinnspö Nr X 418. Av held rag na, cylind r. Sand
viks stålrör. Handtag med nedfä l lt rull fäste och 
gr epp som ligg er utmärkt vö l i hande n. Revöglor 
av rostfritt stå l. Längd 5 fot. Tredelat , men i 
öv rigt lika bi lde n. Med tyg fodral. Pris 26: -

Rullfäste Nr X 2, t ill 
kastspö. För den som 
sjä lv vi l l gö ra et t kast
el ler pi mpelspö med mo
de rnt rullfäste. Pressgju
te t i lä ttmeta ll. Längd 
24 cm. Pris 1 : 95 

L 6 + Z.WI jliiwl 

. . Spinnspö Nr X 96, tvåd elat , av massivt stål med skruvhopsätt ning . Og 
lor av meta ll och reffl at d ubb elt tr ähan dtag med skruvlöste fö r rull en 
samt förni cklade beslag . Ett bi lligt men starkt spö. Längd 4½ fot . 

Pris 11: 75 

Krokskyddet Nr X 59, 
,ANTI , möjligg ör gödd 
fis ke i vassa r o. vegeta
tionsrika vat te n. Drog , 
monterad e med ,ANTI , 
ka n utan o läg enhet sjun
ka till bott en utan risk 
för alt draget fa stnar i 
ri s eller stenar . Mont erat 
på tr ek rok i stor! . 1, 2 
ell er 3/0. Pris pr st. 0: 65 

,Sweep-dragel> Nr X 
400 det verkligt fång st
givande gäddroget, som 
är förvillande likt en 
mört eller löja . Genom 
den svaga böjningen blir 
draget roterande o. kon
struktion en medg er, alt 
draget kan böjas ell er 
rätas eft er behag. An
vändes för såväl rodd 
som kast. Finnes i fär
gerna mört eller löja . 
Längd 11 cm. Vikt 25 gr . 

Pris 4: -

Expert-draget Nr X 401, 
en enkel, pra kti sk anord
ning gör delta drog 
vasskyddat . Fastnar icke 
i bott envegetation e ller 
vass. Skedens längd 72 
mm. Vik t 14 gram . Fär
ger, Mollsilv er, guld o . 
koppar . Pris 3: 25 

Stjärndraget Nr X 58, 
ett utmärkt abborr- och 
öringsdrog, m. guldfjäll 
på utsid an o. helförsilv
rad insida. Skeden s 
längd 50 mm, monterad 
med fjäderklädd krok . 

Pris 1: 75 

Fiskredskapslåda Nr X 
396, ti ll ve rkad av fast 
unicapap p. Invändigt de
lad i fack för olika red
skap . Försed d m. gång
järn och å lock et ord et 
fi skredskap . Storl ek 23X 
12X 4 cm. Pris 1: 65 

Kräftmjärde Nr X 143, 
är enl. illustr. tillverkad 
med hop skjutbar fjädran
de stomme, i storl ek 45X 
25 cm. Nät et av färgat 
garn 12-9 i maskstorlek 
12 och 14 varv pr fot . 
Erkänd som det mest gi
vand e redskap et vid 
kräftfisk e. Pris 3: 85 

LÄ TTMET ALLBÅTEN 

Bomullsrev Nr X 100 av 
12/15-trådigt fi skga rn, blå
färg at, upp i. i ru ll a r. 
Lämplig till långrev ar , 
stånd krokar, ange ldon 
m. m. 

10~ mtr . Pris 2: 20 
200 mtr. Pris 4: -

- . -
Melrevslina Nr X 393, 

av rent Helsingelin, me
delgrov, up pl agd å ka r
tor om 15 m 4 st. sam
manhänga nde i oav bru
ten tråd = 60 mtr . Styrka 
7 kg. Pr ka rta om 15 m. 

Pris 0: 40 
Nr X 431 är i likh et 

med X 393 men styrka 8 
kg . Pr kart a om 25 mtr . 

Pris 1: 10 

En god sjö båt, synnerlig en löt t att ro och manö v
rera äve n i de svåra ste situatio ner, enär den är 
byggd_ och utformad efter våra beprö vade vät 
tern sn1por och norrländska fjä l lbåtar. Den bä res 
lött av två man. 
Osänkbar ach underhållsfri. De tre vat tentäta 
skott en gör, att båten fl yter he lt vatten fy l ld . Kor
ro sion sbestöndig aluminiumplåt, 1 25 mm ger 
oanade möjligheter alt utan kostnader och besvär 
alltid ha sin båt rustad för anv ä ndn ing utan 
tanke på , somma rtorka > ell er vint erkyl a. ' 
Lä ngd , 4,500 mm. Största br edd , 1,180 mm. Vikt: 
55 kg med åror och durk , vilket tillhör standa rd
utrustningen . Pris rent netto kronor 700: -
Båten leve reras emba llag e- och fraktfritt till Eder 
närmaste järnvägsstation. 
Vid order torde minst kronor 25: - medfö lja 
beställningen. 
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Nylonrev, massiv ljus
grön genomskinlig rev . 
Mycket star k. Plastrul lar 
med 100 m. rev. Samman
hängande län gde r upp 
ti ll 400 m. 
Nr Dia m. 

X 11, 
X 12, 
X 13, xu, 
X 15, 
X 16, 
X 17, 
X 18, 
X 19, 

mm. 
0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,50 
0,60 
0,80 
1,00 

Be- Pr is pr 
last n. 100 m. 

1,3 kg 1: 80 
2 2: -
3 > 2: 25 
3,8 > 2: 50 
5 2: 75 
8 > 3: 75 

10,2 > 4: 90 
18 71 95 
30 11 I 75 

Fisklina, s. k. simpelkort 
tillver kad av extra prima 
li ngarn. Enastå ende stark . 
Lämplig fö r lå ngrevar , 
drogrev c r , a nge ldon , 
stån dkro k m. m. Upplagd 
i rul la r in nehållande c,a 
75 mete r. 
Nr X 299, gro v lek !~ .

Pris pr rull e 1: 80 
Nr X 309, grovl ek 16- 9. 

Pris pr rulle 2: 65 

Draglinor av rent Hel
singelin, impr egnerade o . 
flätade . Finnes i oblekt 
eller grön färg . Upplagd 
i 4 sammanhängande 
dockor a 25 m. Priset är 
pr 25 m. 
Nr Styrka Pris 

X 425. 19 kg l: 70 
X 427. 25 kg 2: 25 
X 429. 35 kg 2: 95 

Rullbly Nr X 135 bästa 
metre vssönke, vikt c :a 
15 gr . Pris 0: 15 

Nätkasse Nr X 376, flä
tad av kra ftigt v itt bom
u1 lsgarn . Storlek c :a 30 
x30 cm. En händig kasse 
fö r pa ket, frukt, fisk eller 
andra saker. Tom tar 
den mycket liten plats i 
fickan eller handväskan. 

Pris 1: 80 

luftmadrasser av kraft ig gummerod väv i grönt 
e ller . b lått . Storl ek med kudde c ,a 73x 207 cm. 
Ideali ska l lytm adraser vid bad och en utmärkt 
campingbä dd, reservbädd i sommar stugan etc . 
Tar ob ety dlig plats i ryggsä cken . 

luflmadrass Nr U 1247, ,Populo r>. Pris 65: -
luftmadrass Nr U 1248, ,S uperb >. Pri s 75: -

Bälg Nr U 1253, under 
lättar uppb låsningen av 
luftmadrasser och bad 
båt ar. Pri s 4, 50 

Kanotkudde Nr U 1275 
av gummiväv , storl. 48x 
38 cm. Pris 14: 25 

Reskudde Nr U 1276 av 
.gummiväv . Storl. 28x28 
cm Pris 71 50 

Jagarhorn, av gott svenskt fabrikat. Helt av 
ll!Össing. Två vindlingar. Lindade med grönt 
lod ar. 

Nr U 87, längd 33 cm. Pris 52: -
Nr U 88, längd 26 cm. Pris 42: -

Patronfodral Nr U 1033, 
av kraftig bakelit . Passar 
5 st. vanl. hagelpatroner. 

Pris l: 25, duss. 8: 50 

Skidspännare Nr U 973, 
en prakti sk och hållbar 
skldspännore av rostfritt 
stål o klo ss ov trä . Ski
dorna spännas samman 
snabbt och oe kvömt . Pas
sar upp t i ll 9 cm breda 
;kidor Pris pr par 1: 25 
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BOSCO 

• Tältimpre9nerin9• 

Tältimpregnerlng Nr U 
55, konservera r duken a . 
håller den mluk o. smi
di g samt vattentät sO att 
den matstör det mest 
ihållande regn . 1 lite r 
rä cker till 3 kvm yta . 
Oöverträffat impregne
ring~medel fö r tält, pre
senningar o . dy l. Burk 
om 1 liter . Pris 3· 911 

... ;j._i-J ~--
Tältpinne Nr U 289, av 

aluminium. Längd 29 crr 
Pris 01 65 

linstramare Nr U 146, 
av golv . jä rn . O umbär 
l iga för spä nning av töh
linor o .dy l. 

Pris 0: 12, d uss. 01 fS 

Ca,npingkök Nr U 1306 
ESBIT för vörmetabletter 
Hopfällt endast 97X73X 
18 mm och därför lätt att 
medföra. En 20-ask tablet
ter medföljer . Pris 2, 75 

Varmetabletter Nr U 
1305 ESBIT ett torrbränsle 
med hög vä,meeffekt . 
Säkert och giftfritt . I ask 
om 20 tabletter. 

Prl1 11 5111 

Spritltök Nr U 11111, 
>HAAJ, är det enklaste 
O: sökrc:iste av a Ila sprit
kok . T I llverkat av mäs
sing och bleckplOt 1 ställ 
av bronserat järn I stor!. 
13x13x5,5 cm. Pris 3, 75 

Spritkök Nr U 823, till
verkat av Järnplåt . Brin
ner med rödsprit Enkelt 
effektivt och billigt . HöJci 
9 cm. Pris 1 , 511 
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Cykelslirskydd . >Effek
tiv• av ol je härd at man
gan st6 1. Stor höllba rhet 
a. eff ektiv g ri pförmö ga. 
N öta e j däcken. Hin dra r 
ej användn ing av dyna
mal ykta . 

Nr Y 40, fö r 28 tu ms 
ring ar . Pr st. 3, 35 

Nr Y 41, fö r bal lo ng-
rin ga r . Pr st. 3: 45 

Cykelställ Nr Y 5-4, 
>Polhemsstödeh är sta rkt , 
elegant o. pra kti skt . Den 
patenterade anordning en 
m. po lhemsknut har löst 
prool emet att 16 fr o m ett 
stöd som hö ll e r för a ll a 
pOfrestningor . Ex. br ett 
och stab il t gr epp i ned 
fäll t läg e. Pri s 5, 60 ,,,. 

Cykellås Nr Y 48. Be
kvä m lå snin g fr ön sida n. 
N ycke ln sitte r kva r i löse! 
dO låset ä r öppet . By
geln och 16sets inre de 
lar ro stskyddade. Lev. 
med löshuset al umi nium
bron serat e ll er svar tl ac
kerat . Var je lö s med 2 
nyck lar. Pris 2, 30 

Cykellå s Nr Y 61, l ika 
sam fö regående m. stö rre 
och v ida re gap, passan
de löttvikts mot or cyk lor 
och cyk la r med ba llong-
r inga r. Pris 3 : 10 

Phili ps >PHILID YN E> har markn ad ens minsta och 
lätta ste generator med 3 wa tts effe kt och spön· 
ninge n 6 vo lt . Lyser bra t . o . m. när man gör med 
cyke ln . Gene ra torn ä r inka psla d i el egant och 
dammtä tt hölje, som icke oxide ras. Strölka star en 
är i modern d roppfo rm, förkromad och höggla ns
po lerad och finnes i tv6 sto rl ekar. 

Cykelbelysn i ng N r Y 79, Phil idy n med l iten 
strölka stare med okro ssbar l ins ov plost . 

Komp lett med genera tor och sladd. Pris. 25, -
Cykelbelysn ing Nr Y 92, Philidyn med sto r ströl 

kostore med kup ig t glo s. Komple lt med gene rato r 
och sladd. Pris 26: -

Cykelbelysning, >Koiser> 1 elegant utförande, 
med mode rn form . Röd la cke r ing somt blanka 
de lar förkromade. Dynamon har självsmörjande 
loger . Ströl kostoren är komplett med höllore och 
gl ödlampa . 
Nr Y 358, dynamo, 6 volt 3 w att . 
Nr Y 359, strålkastare, refl ektordiom . 

Pris U : 90 
75 mm. 

Pris 7 : 60 

Cykelbelysning Nr Y 283. Den patenterade, 
friktio nsfria Role igh >Dynohub, är helt ob eroende 
av snö och slir igt vägl ag. Bestör av ett komplett 
framnov med inmo nte rad gener ator utan rörliga 
de la r, ström lin jefo rmad strå lkastare med förkro · 
mod fr ontring och röd ba klykta. Kompl. med 
sladdar ,-,r h g löd lamp or. Pris 43: 50 

r ~ ~-~<. ';>):· 
Cykelnamnskylt Nr Y 63, · · 

förni ckl. a tt skruvas pö 
ram en. M ed kort ö v i lket 
namnet skri ves, skydda t 
av ce ll uloid fönster. Kom
b inera d med fr amhjuls · 
höllore . Pris 0: 70 

Rockskydd Nr Y 1, av 
ge nomski nlig pla st. M ed 
fö rn ic kl. t ry ckknappar o . 
f jöd erfös te n. Pris 2: -

Sadelskydd Nr Y 257 
av a kvin y l . Passar al lo 
sede ltyp er. Pris 0: 75 

Cykellyktkabel Nr Y 58 
med stölspirol av blank
po le rad förzinkad tröd 
med extra prima kab e l 
somt ka be lskor av mäs
sing. Pris pr st. 0 : 30 

Pris pr duss. 3: 15 

Vägmätare ,Lucon för 
cyklar . Möter upp t i Il 
10.000 kilom eter . Minsta 
avlösning 100 met. Mon
teras pö frama xeln. 
Nr Y 15, för 28" r ingar . 
Nr Y 16, för 26N ringar . 

Pris 5, 35 

Hastighetsmätare Nr Y 
330 för cyklar och mo
peder. Av förkromad 
mässing med svart tavla . 
Driv es med rull e mot 
däc ket. Möter upp t i ll 
40 km./tim . 

Pris 11: 50 

' Cykelhandtag Nr Y 3 
kom b. med ringklocka . 
Signal genom vr idning av 
handtaget . Stab i la o . el e
ga nta ha ndtag av sva rt 
bake lit . Pris pr por 8: 50 

WZFISW 
Cykelpump Nr Y 243 av 

ce ll uloid i svart e ller sil 
ve rfä rg . Längd 35 cm. 

Pris 2: 25 
Cykelpump Nr Y 244, 

som fö reg . men läng d 
42 cm. Pris 2: 50 
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Cykelvåxel Nr Y 70, 
>Simpl ex> en enke l och 
kraft ig konstrukt ion , en
ligt de n kända och be
prövad e pr inci pen med 
ol ika stora kedje hjul. Med 
ett enke lt handgr epp på 
växelsp a ken kon mon fö 

t~e olik9 utvöxli ngor pö cyke ln. Det ör uppe nbar t 
vilka ford el or en tr evä x lad cyke l hor , då mon 
kon anp assa utväx ling en all t efter väg ens beskaf
fenh et. Pris utan kuggkr o ns 18: 85 

Kuggkransar, för •S impl ex > cyke lvö xe l pa ssand e 
Torp edo e l le r N ov a frihjul snav . 

Nr Y 73, med 17-1 9- 21 kuggar . 
Nr Y 74, 16- 19-22 • 
Nr Y 75, 16- 18- 20 • 
Nr Y 76, • 17- 20- 23 • 

Pris 6: 60 

Speedwaystyre Nr Y 336, %" förkroma t, fö r 
cyklar , och motorcy klar . Bredd 70 cm. Pris 4: 95 

Fotpump Nr Y 42, av 
stölr ör 32 mm diom . 
Längd med handtaget 53 
cm. Vent i len ställbar för 
cyklar , mc och b i lar . En 
verkligt pra kt isk hemma
pump . Pris 9: 50 

Cykelhandtog av extra 
prima rödbrunt gummi 
med rutig mönsterpre ss· 
ning . Finnes i röd, brun 
och grön färg . 

Nr Y 99, längd 13 cm. 
Pris pr par 1: 10 

Nr Y 100, längd 17 cm. 
Pris pr par 1: 50 

-
\ - ---~- \i 

Motorhandtag Nr Y 101, 
av kra ft igt svart gumm i. 
Bananformat, längd 17 
cm. Pris pr por 1: 95 

Handlag Nr Y 17 av 
sva rt gu mmi fö r lä ttv ik
tar e . Ge r stadigt grepp . 
Längd 11 cm. 

Pris pr por 0: 90 

Motorcykelstäd av stål
rör med kraftigt föst e. 
Svartlack erat . 
Nr Längd 

Y 236. 25 cm. 
Y237. 30 cm. 

Pris 
9: 30 
9: 35 

Fotstöd Nr Y 10, för 
motorcy klar . Kraftigt ut· 
fö ran de i svart lacke rat 
jä rn med gumm ik lädda , 
uppf ä llbara steg . Längd 
28 cm Pr par 12: -

Motorcykellös Nr Y 280. 
En kraft ig, fjädrande stöl
byg e l, lä ngd 65 cm, hel t 
överklädd med gumm i. 
Med dyrkfritt lös och tvö 
nycklar . Pris 91 50 
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Oäckpåläggore Nr 1 65, 

,J o e> ä r ett patentera t 
verk tyg för avtog ni ng a . 
pölögg ning av cyke ld öck. 
Ni b lir fö rvö nad öv er 
hur lö tt en döc komlögg
ning ör med >Joe• . Kan 
icke skad a slang en. 

Pris 0: 80 

Cykelborste Nr Y 34, 
med bor st av tunn stö l
tröd , fö r rengöring av 
nav, ked jor o . dyl. Lång 
31 cm. 

Pris 0: 55, d uss. 5: 50 
Cykelborsle Nr Y 37, 

l ika som lö regö ende , men 
pri ma svart borst . 

Pris 0: 55, duss. 5: 50 

I 
Cykellack Nr Y 47. Håll 

bar, med hög glan s. 
Dammtorkar pÖ c ,a 4 o. 
hördnar pÖ 12 timmar . 
Burkar i storlek 50x 50· 
mm. Finnes i färg erna : 
Svart, brun, mahogny , 
grö, grön, röd, orang e 
och blö . 

Pris pr burk 1: 35 

Backspegel Nr Y 94, för 
cy kla r oc h motorcyklar . 
Spege lgla set skyddas runt 
om av en gummiring , 
diom . 10,5 cm. Stab i lt 
fö ste. Pris 2: 10 

Bakljus Nr Y 93, f ö r 
motorcy klar och löttvik· 
tore . Lamphölje t, diom . 4 
cm, ör av röd pl ast och 
ger rött sken baköt . 
N ummerplöten belyses 
genom ett celluloidföns 
rer. Pris 2: 10 

Bowdenkabel överk tödd , 
svart e ll er si lverfärga d. 
Extra mjuk . 
Nr N 4, fö r 1,25 mm. stå l· 
l ina. Pris pr mtr . 0 : 55 

Pr 10 mtr . 4·: 85 
Nr N 5, fö r 1,50 mm. s1ål
l ino . Pris p r mtr . 0 : 65 

Pr 10 mtr . 5 , 75 
Stållina fö r bowden 

kob e l . 
Nr N 3, grovlek 1,25 mm. 
Nr N 413, gro vlek 1,50 
mm. Pris pr mtr . 0:: 30 

Pr 10 mtr. 2 : 45 

~~ 
Y3Z6 Yl&'! 

Sträckare, dubb el skarv· 
hyl sa av !örn . mässing. 
Med hy lsa för 5 e ll er 6 
mm bo wdenkobel . Längd 
52-65 mm. 
Nr Y 262. 5 mm. Pris l, 20 
Nr Y 263. 6 mm. Pris l , 25 

Sträckare Nr Y 328, 
enk el, för 6 mm ka bel . 

Pris (j, 95 
Ändhylso Nr Y 264 förn. 

5 ell er 6 mm inv . dt am ., 
för bo wdenkabel. 
5 mm. Pris pr st. _o~ 10 

Pr duss. 0: 70 
6 mm. Pris pr st . ·o, 12 

Pr duss. 0: 85 

Wirestopp av mässin g . 
Nr Y 192, längd 6 mm. 

Pris pr st. 0: 30 
Pris pr d us.s 2: 85 

Nr Y 193, läng d 20 mm. 
Pris pr st. 0: 35 

Pris pr du ss. 3: 95 

Y 317 Y 31! Y 319 Y 320 Y)2 1 

Nr Dia m.x lö ngd Pris 
Y 317. 6x 7 o, 20 
Y 319. 6x lO 0, 18 
Y 320. 6,5/4X 8 0: 20 
Y 321. 9x l1 o, 25 

~ - 1 -

Kabelhållare N r Y 245, 
av svart , rött eller vitt 
gummi . En pr akt isk höl 
lore : skyddar lackerin g· 
en , skramlar ej, sitter sa
kert Pris 0: 25, d uss 2: 10 
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Motorglosögon Nr Y 14. 
Ger fullt tillförlitlig t 
skydd för ögone n somt 
ör mycket behogligo och 
lötta att bära. Av svart 
gummi . Pris 8: -

Motorglasögon Nr Y 71 
som föregöende men 
fodrade m. mjukt sämsk
skinn. Pris 10: 50 

Motorglasögon Nr U 18 
mecl celluloid infottod i 
oluminiumbögar a. runda 
svampgummi lister sam ger 
effektiv tätning mot dom m 
och drag. Pris 3: 25 

Skyddsglasögon Nr U 
937. Utformade sö att de 
sluta tölt kring ögon en 
och öro därför lämpliga 
som ögonskydd mot blö st, 
damm o. dy l. Oumbär 
liga vid dammande ar 
beten och cykelök ning 
m: m. Tillverkade av cel 
luloid, med ställbar gum
m iresör och tryckknapp . 

Pris pr st. 0: 35 
Pris pr duss. 3: -

Bokdyna Nr Y 241, för 
speciellt 125 ccm motor
cyklar m. bakställ, samt 
även större motorcyklar . 
Tillv erkad av brun el ler 
svart galon a . stoppning 
m. 6 resörer . Stor!. 28X 
19X 10 cm. Fästklammor 
o. skruv medföljer. 

Pris 13: 75 

Skärmdyna Nr Y 242, för 
motorerklar . Den ä r av 
brun e . svart galon med 
gummitagels ta ppni ng . 
Skölig masonitbotten m. 
järnförstärkning och med 
tvö bultar för fastsätt
nlng en. Stor I. 25X 17 cm. 

Pris 17: -
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Förgasare för lv-mator
cyklar frön 74 till 125 ccm. 
Den ör av g juten alum i
nium och har stort luft · 
intag med filter . flott ör 
och trottel av mässing m. 
stä llb ara nölar. 

Nr Y 238, standardfäste , 
diam . 25 mm. Pris 24: -

Nr Y 239, föste, modell 
Sachs. Pris 23: -

Y32 7 Y26I Y326 

Förgosoremunstycken 
Nr Y 260. Engelsk Ama l 

i nr 50, 60, 70, 80, 90 e ll er 
100. Pr st. 0: 45 

Nr Y 261. Sachs i nr 50, 
55, 58 el ler 60. 

Pr st. 1: 15 
Nr Y 326, ställbart mun-

stycke Sachs. Pris 4: 60 

Ställskruv Nr Y 327 för 
reglagekabeln till Sachs
förgas are. Pris 0: 55 

Förgasare Nr Y 11, ZE
N ITH typ 10 MS. En kva
litetsförgasare speciellt 
~onstru erod för hjölpmo 
torer mellan 45 och 100 
kbcm Prl, 35: -

Bensinkran i bosto ut
förande av förn . mässing. 
Nr Gänga Pris 

Y 322. 1/8"-1/4" 3: 50 
Y 323. 1/4"-1/4" 3: 50 
Y 324. typ HVA 3: 95 

I 
Si l Nr Y 325 av fin mös

singd uk. Längd 40 mm. 
Passar till ovonst. bensin-
kronor . Pr st. 0: 72 

Luftrenare Nr Y 4, 
diom . 70 mm. föste 25 
mm. Pris 2: 50 

p·-e, ~~ ~5C:J\ ~- .. ,~ 

"' 
Bensinrör fö r motorcyklar. Med lödfria 

lingar. Helt förnick lade . 
kopp· 

31 10 
3,-
2, 90 
3,10 
2: 35 

Nr Typ Pris! Y 309. Sachs 2 
Y 305. Hva 28 3, 95 Y 310. llo 
Y 306. Hva 301 3: 40 Y 311. Rex 
Y 307. Hva 27 3: 75 Y 312. DKW 
Y 308. Sachs 1 3: 20 Y 313. Rex 

I,$ n 
L[uddämpore för löttviktsmotorcyklor . Till v. _av 

kraftig plöt och med elegant blankpolerad far
kramning . Längd 50 cm. 

Nr Y 232, med föste för 30 mm rör. Pris 12: 40 
Nr Y 233, med föste för 36 mm rör . Pris 12: 45 

m 
L& 

ljuddämpare Nr Y 251 i kraftigt utförande och 
förkromad . Längd 50 cm. föste för 30 mm rör . 

Pris 14: 25 

Emblem Nr Y 227, för 
mössan ell. motorjackan . 
En mycket populär nyhet 
för motorcyk lister. Emble
men öro elegant utförda 
o . c ,o 10 cm breda . Föl· 
jonde märken finnas, 
JAP, AJS, Ariel, BSA, 
BMW , Doug las, Horley 
Dovidson , Hva, DKW, 
FN, Indian , Norton, NSU, 
Royol Enfield, Jowo, Ter
rot, Rex, Motchless, ZGn
dopp, Soroleo, TWN, Ve
locette , Gill et, Suecio, 
Triumph, Monar k, NY, 
Kärnan, Svalan, Apollo, 
Panther, Puch, Horex, Ti
ger, from, Rudge. 

Pris 2: 45 

Tanklock Nr Y 234 av 
förkromad mässing. 
Diam . 45 mm. Pris 2: 30 

60 , Pris 31 10 

Ventilhall Nr Y 9, för 
bil ar och· moto rcykla r. 

Pr. st. 0: 16 

1 
Tändstift, KlG. 

Normal modell. 
Nr Y 272. 10 mm, typ T 50 
Nr Y 273. 14 mm, typ f 20 
Nr Y 274. 14 mm, typ F 50 
Nr Y 275. 14 mm, typ f 80 
Nr Y 277. 18 mm, typ M 30 
Nr Y 278. 18 mm, typ M 50 
Nr Y 279. 22 mm, typ A 30 
Pris 4: -, pr 6 st. 18: 50 
Vattentät modell. 
Nr V 276. 14 mm, typ Wf70 
Nr Y 281. 18 mm, typ WMflj 
NrY282. 18 mm. typWM60 
Pris 6: 80, pr 6 st. 29: 50 

•• Töndstiftsförsknrvning av 
mässing möj li ggö r an
vändning av tän dstif t m. 
mindre gäng än originaf. 
Nr Gängförvondl. Pris 

Y 315. 14-18 mm 1: 30 
Y 316. 18-22 mm 1: 60 

Tändkobelmuff Nr Y JU, 
av gummi . 

Pr st. 0: 12, duss. 0: 75 
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Kabelsko Nr Y 158, för 

töndkob elns spolöndo . 
Pris pr st. 0 : 12 

Pris pr duss. 0, 95 
Kabelsko Nr Y 159, för 

töndkobel , med fjäde r
fö ste till tändstiftet . 

Pris pr st . . O, 12 
Pris pr duss. I, -

Kabelskor för b il bone 
rler. Synnerligen l:.raftig 
typ av förblyad mässing 
Nr Y 154, posit iv. 

Pris pr st. l 1 25 
Nr Y 155, negativ . 

Pris pr st. 1, 25 

Bult Nr Y 173, med mut
ter, passar batte r ikabel 
skor . Pris pr st. 0: JO 

Pris pr duss. 3, -

Kabelsko Nr Y 156 meo 
tlä to t bond av kap 
par för bilbatterier . Tota l 
längd 23 cm. Prl• 3, -

~ 
~ 

Kabelskor, av kraft ig 
förtent mässing . för kob
tar med nedanstående 
area . 

Nr kvmm 
'( 160. 1» 
'( 161. 21/2 
'( 162. 4 
'( 163. 6 
'( 164. 10 
Y 165. 16 
Y 166. 25 
Y 167. 35 
Y 168. 50 

Pris pr 
st. duss. 

0: 04 0: 32 
0: 05 O, 40 
0 : 06 0: 48 
0: 07 0: 68 
0: 08 1,-
0 : 12 l : 20 
O, 18 l: 60 
0: 25 2, 45 
O· 40 1, 95 

Omkopplare Nr T 80, 
tör hel och holvlj usom
lcoppl ing utan strömo v· 
brott . fäste för 7/8" styr
;töng , Tillv. av svart ba
le.elit. Pris 2: 20 

Omkopplare Nr T 81, 
för hel- och halvl jus som 
föreg ., somt dessutom 
med tryckknapp för sig
nal. fäste 7/8" . 

Pris 3: 15 

T 

Bockningslampa Nr Y 
240, av fö rkro mad mös· 
sing med facettglas 
Kraftigt kadmiera t föste 
Dlo m. 102 mm. Pris 13, -

Pejlingsstång Nr Y 174 
för bi lor. fäste och stöng 
förnicklat . Oglor tör vim
pe l, Längd 42 cm. 

Pris 2, ~ 

Omkor.plare Nr Y 86, 
för he • och halvlj us. 
Kraftig typ för b i lor . Av 
bakel it med innerdelor 
" mässing . Stadig lö st
platta av järn. Storlek 
95x 50 mm. Pris 5, 60 

Paneluttag Nr T 83 för 
montering pö bil ens in
,trumenlbrädo . Pris 1, 85 

Stickpropp Nr T 82· för 
,Jadd lompo m. m. 

Pris 1, 65 

Omkastare för körri kt
ningsvisare. Av bak elit 
med fastsöttningsbygel 
och spak av förkromod 
metall. Knopp av röd 
plast med kontrollampo. 
som viso r när rik tnings 
visaren eller blink ljuset 
är i funktion . Löt! att 
montera . 
Nr Pris 

'f 82. Vit, för 6 V 13: 75 
Y 83. Vit, fö r 12 V 13: 75 
Y 80. Svor!, för 6 V Il, 50 
Y 81. Svor!, för 12 V Il: 50 

Blinkgivare , i bak elit
hölje , ger bli nkande kör
dktningsljus. Storlek 70X 
35X23 mm. Med kopp 
lingsonvisn ing . 
Nr Y 84 för 6 volt. 
Nr Y 85 för 12 volt. 

Pris 6: 95 

Sladdlampa Nr Y 2-46, 
för bilar . Helt av plost 
för lampa med liten en
polig swonsockel. längd 
i45 mm. 4 m sladd med 
lcrokodil klä mmor att 
kopp la till b il batter iet. 
En oöm io'mpo som tar 
liten plats . Pris 6: 65 

Slöpvagnskoppl ing. 4-
pol ig stickpropp och d ,o 
utt og med lock. Kraftigt 
utförd i bakelit och lätt 
metall med fjädrand e 
lösbygel. Längd 80 mm. Klotlampor med liten 

Nr Pris rvöpolig swonsockel. 
T 173, Kontoktuttog 4, - Nr Pris 
T 172, Stickpropp C: 50 T 1955, 3 volt 3 W . 11 -

T1956, 6 > 3 W. 1:
T1957, 6, 5W. 1:
T 1958, 6 > 10 W . 1: 60 
T 1959, 6 > 15 W. 1: 60 

Omkopplare Nr T 1815, 
av svart bake lit . Tvö
vägskopplore med nol 1-
läge i mitten . Kon mon
teras pö panel ell. med 
medföljonde bygel , pö 
cykelsty re ell . dyl. Dio m. 
37 mm. Pris 2: 25 

T 1960, 12 3 W. 1, -
T1961,12 5W. 1:-
T 1962, 12 > l0W. 1,60 
T 1963, 12 15 W . 1: 60 
T1964, 24 .5W . 1:20 
T 1965, 24 , 15 W . 2: -

Klotlompor med 
enpolig swonsockel. 

lit en 

T 1928, 6 volt 5 W. 1 
T 1929, 6 , 15 W . 1 60 
T1930, 12 , 5W . 1 
T 1931, 12 , 15 W . 1 60 
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aA 
Korroktningslampa Nr Y 

247, av plast med gängad 
röd huv .Storlek 8x 9 cm. 
Liten enpolig swonsockel. 

Pr st. •= 75 

Baklykta Nr r 252 med 
stopplj us, för lastbilar o . 
släpvagna r . . Svortlocke
rod med förni cklad ring 
o. splille rfr io glos. Dlam. 
9 cm. Pris 6, 95' 

Biltvättborste Nr Y 2 av 
kraf tigt gummi och med 
prima borst. Slangfäste av 
lättmetall m. refflat gum
mihandtag . Längd med 
handtag 32 cm. 

Pris 24, 50 

Nyckelfodral Nr U 1025, 
av extra primo löder , 
speciellt för bilnycklar . 

Pris O, 95 

Bitklädhängare Nr Y 
303, av alu minium. Hakas 
pö rutans överkant. 

Pris 01 70 

@'.'\&,&« ~ 
Bilk lädhöngare Nr Y 

267. En pat entsökt nyhe l 
av största värde för varj e 
bi lögore . Passar allo b i
lor med nedsönk bor ruta . 
Stabil konstruktion, helt 
förnicklad. Pris 16, 50 
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Backspeglar, för lostbll o r. Med kulled och te le· 
skopl äste lär snobb inst älln ing i önska t läg e . 
Prima spegelglos me d kraftig skyddskont av svart 
gummi. 
Nr Y 7, fyrkantig , 20X l2 cm. Mo ltfö rnickl. fäste 
o ch bakstycke . Pris 13: 50 
Nr Y 8, rund. Diom. 14 cm. Lack e ra t fäste o . bok 
styc ke Pris 9 : 25 

Tändstiftsnyckel Nr Y 
67, o , krom va nodiumstål, 
fö rkromad . Dubb els idig 
med 71 och 26 mm grip
vidrl Pris 4: 20 

llociupegel Nr Y 256, 
av 6 mm slipat spe gel 
g la s I stor!. 15x6 cm . 
Fäste mAd kulled. 3: 25 

Avgosrörförlöngning Nr 
Y 6, snäckform . Rostfri 
oct, förkromad . Storlek 
14X 18 cm. Pas sa r olle 
rör diam . Pris 7: 50 

Avgosrö rfö rlängn ing av 
förn. p löt . Längd 20 cm. 

Nr Pris 
Y. 331, fö r 1" rör 2 : 50 
Y 208, för 1 ½" rör 2, 95 

Besikfningsskylt, oval. 
Y 253, aluminium. 

Pris 0: 25 
Y 254, förn. mässing . 

Pris 0: 38 
Skattekvittohållore av 

plast . 
Y 2A8, utan namnplåt. 

Pris 0: 60 
V 249, med namnplåt . 

Pris 0 : 85 

Reglementsenl ig a re -
gist reringsskyltor tö r mo
torlor d en . Giutna av a lu
minium, lackerade o ch 
med s lipad e kanter . 

Nr Y 1/9 tor 3-siffr . nr . 
Pris 2: 20 

Nr Y 180 för 4-siffr. nr . 
Pris 2: 30 

Nr Y 181 för 5-sif.fr. nr . 
Pris 2: 50 

AICD 
Bokstove, Nr Y 186, fin 

nes från A-Z 
Pris 0: 15 

1231 
Siffror Nr Y t85. 

Pris 0: 15 

Passande aluminium 
nit Nr 952 
Se sidan 90 .• 

Ovan ståe nde siffro r o . 
bo kstäve r användas även 
1ill andra ändamål t . ex. 
på po stlådor . 

S-plåt Nr Y 170, lnter-
1ationellt godkänd l'(P 
med nationolitetsförger· 
oa . Aluminiumplåt i sto r!. 
l94 x 144 mm. Föstes direkt 
oå ka ro sseriplåten e lle r 
fristående . Pris 21 95 

[W~ft52] 
. Nummerskyltar av spe· 

cio llockerod plåt . 
Pris 

1: 35 
1: 45 
1: 55 

Nr Storl. 
Y 351. 3-siffr 
Y 352. 4-siff r 
Y 353. 5-siffr 

Pris utan siff ror . 

Y 354 ler 5-s illr I två 
rader nvo typ e n. 

Pris 1 : 75 
V 355 för t raktor 

Pris 1: AO 
Bokstäver och siff ror av 

sva n plast . 
Bokstäver Nr Y 356 för 

bilo• och mot orcyk lar . 
Pris pr st. 0: 16 

Siftror Nr Y 357 för bi
lor och motorcyklar . 

Pris pr st. 0: 16 
Bokstäver Nr Y 56 för 

traktor Pris pr st. 0: 15 
Siffror Nr Y 57 för tra k-

ro• Pris p r st. 0: 15 

Trevägskran, helt ev 
mä ssing med gosgängod 
l/8" topp och två lika 
löd fria röronslutningar. 
Nr Rörd iom . Pr st . 

Y 151. 3/16" 6: 95 
Y 152. 1/4" 9: 25 
Y153. 5/16" 9: 30 

T 
Avtoppn ingskron av mäs

sing, längd 30 mm. 
Y 198, 1/8" gasg . 

Pris . I : 30 
Y 199, 1/4" ga sg. 

Pris 1: <15 

Avtoppningskron av mös 
si ng m. gas gä ngad topp 

Nr Rördiom. Pr st . 
Y 149. 1/8" 3: 80 
Y 150. 1/4" 4: 10 

Vinkelkronar av mässin g 
me d lödfri koppling för 
rö ret och tapp med 1/8" 
rö rg öng . 

Nr Rördiam. Pr st . 
4: 95 
5: 10 
5: 20 

Y 146. 3/16" 
Y 147. 1/4" 
Y 148. 5/16" 

Slangklämma Nr Y 145, 
av kadmierat järn . Prak
tisk typ, som pa ssa r alla 
s langar upp till 10 cm 
diam e ter . 

Pris 0: 20, duss . 1: 95 

Slangklämma Nr Y 250, 
av golv . plåt . Storlek 3/8, 
1 /2, 5/8 o ch 3/4". 
Pr st . 0: 20, pr duss. 1: 55 

Skattekvittohållare Nr 
Y 172, av celluloid och 
aluminiumplåt . Pris 0: 65 

Slangkopplingar av massing med 3/8" rörgäng 
samt en el ler två 1/2"- slangfästen . Slangkoppling Nr Y '197. 

Utan kran . I Med avstängningskron Monteras å b ilens kyl-Skottekvittohållare Nr 
Y 169, med celluloidföns
te r o ch plats för namn 
gravyr . Tillv. av förnick
lad plåt . Pris 21 65 
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y '198, Pris 3 1 15 Y 223, Pris 3 : 95 va11enslang för l(l"· 
Y 299, Pris 3: 70 Y 301, Pris 4: 90 slanguttag till vörm e led -
y 300, Pris 3: 75 Y 302, Pris 41 95 ning . Pris 2 : 40 
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LODFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopp
lingor, .. br? snabba o_, tillförlitliga rbra nslutningo r 
utan ledning elle! ga ~gn in_g. De _kunn a isör - o ch 
hop skruyos och ara tota aven fo r mycket höga 
tryck. T,llverkade helt av mässing. Rö rdiam . av se r 
utvän digt mått. 

Avstängningskran Nr Y i 
222. Med rott o . nölv e n
tilt ätning . 3/8" rä rgäng . 

Pris 5, 10 

~ 
Säkerhetsventil Nr Y 

221, viktbelastad, längd 
30 cm. Reglerbar frön 1 
till 6 kg/kvcm tryck. 1/2" 
rörgäng. Pris 10: 30 

Luftventil Nr Y 225 fö r 
hydroforer m. m. 1/8" rör
gäng. Pris 1: 40 

Kompressionskron Nr Y 
224 med ku I vre d för ex
p losionsmo to re r, ångma
skiner m. m. 1/4" rö r
gäng. Pris 2: 55 

Tanklock ov mä ssi ng 
med flön sföste. 

Nr Y 196, 30 mm diam. 
Pris 3: 25 

N r Y 197, 40 mm dio m. 
Pris 5: 10 

~it .. 
Kronfläns av massing. 
Y 194, 1/8" gasgäng . 

Pris 0: 60 
Y 195, 1/4" gasgäng . 

Pris 0: 60 

Propp ev mässing med 
konisk gasgäng . 
Nr Y 188, 1/8". Pr st. 0: 38 
Nr Y 189, 1/4" . Pr st. 0: 53 
Nr Y 190, 3/8" . Pr si. 0: 75 
Nr Y 191, 1/2" . Pr st . 0: 93 

117- 122 123-127 

N r 
Y 117. 
Y 118. 
Y 119. 
Y 120. 
Y 121. 
Y 122. 
Y 123. 
Y 124. 
Y 125. 
Y 126. 
Y 127. 

Rördiam. 
1/8" 
3/16" 
1/4" 
5/16" 

1/4-5/16 " 
3/8" 
1/8" 
3/16" 
l/4" 
5/16" 
3/8" 

G) [l) 
Rese rvni\tlar och 

mu11rar ti I lödfria 
kopp lingar. 

NIPPLAR. 
Nr Rördio m. 

Y 107. 1/8" 
Y 108. 3/16" 
Y 109. 1/4" 
Y 110. 5/16" 
y 111. 3/8" 

SLUTMUTTRAR. 
Nr Rörd iam. 

Y 112. 1/8" 
Y 113. 3/16" 
Y 114. 1/4" 
Y 115. 5/16" 
Y 116. 3/8" 

~ 

Pr st. 
1: -
1: 05 
1: 10 
1: 20 
1: 25 
1: 70 
2: 05 
2: 20 
2 :4 0 
2: 65 
3:-

slu t-
rör-

Pr si. 
0 : 06 
0 : 08 
0 : 10 
0 : 12 
0 : 13 

Pr st. 
0 : 17 
0: 20 
0 : 23 
0 : 27 
0 : 35 

Rörkoppling med gas
gä ng. och lödfri röran · 
slutning . 

Nr Ga sa. Rör Pris 
1: 05 
1: -
1: 08 

Y 284, 3/8'r 1/8" 
Y 285, 1/4" 1/4" 
Y 286, 1/4" 5/16" 

128- 135 
Tap p med 1/8" g a sgän g . 

Nr Rördiom. Pr st. 
Y 128. 1/8" 0: 70 
Y 129. 3/16" 0 : 72 
Y 130. 1/4" 0: 78 
Y 131. 5/16" 0 : 85 
Y 132. 3/8" 1: 05 
Ta p p med 1/4" ga sgän g . 

Nr Rördiam . Pr st. 
Y 133. 1/4" 0 : 96 
Y 134. 5/16" 1: 05 
Y 135. 3/8" 1: 25 
Tapp me'd 1/8" gasgäng. 

Nr Rördiam . Pr si . 
Y 136. 1/8" 1: 10 
Y137. 3/16" 1: 15 
Y 138. 1/4" 1: 20 
Y 139. 5/16" 1: 25 
Y 140. 3/8" 1: 35 
Tapp me d 1/4" ga sgän g . 

N r Rördi am. Pr st. 
Y 141. 1/4" 1: 45 
Y 142. 5/16" 1: 55 
Y 143. 3/8" 1: 65 

Vinkelkoppling med l/ 8" 
gas gäng 6 lopp samt 
kona och gäng för rör 
ons lutning . 

N r Rördiam . Pris 
Y 294. 3/16" 1: -
Y 295. 1/4" 1: 15 
Y 296. 5/16" 1: 30 

T-rö r Nr Y 329 av mäs
sing för 1/4"-rör. Längd 
30 mm. Pris 0: 80 

Y 287, 1 /4" 3/8" 1: 15 s 
Rörkoppling Nr Y 144, 
k. Ford-kopp ling . 

Rörmuff av mässing . 
Y '192, 1/8" ga sg . O, 50 
Y 293, 1/4" • 0: 80 

Rörkoppling av mässing . 
Nr gasgäng . Pris 

Y 202. 1/8"-1/4" 0 : 38 

Pris 0 : 48 

Rörkoppling Nr Y 200, 
för 1/4" rö r, bestående 
av lödnippel och slutmut
ter av förnicklad mä ssi ng . 

Pris 0: 70 

H ögtryckssmörjsprutor, 
ov fö rstkl assig sve nsk till
ve rkni ng. Smörj tryck 300 
ot m. Ytbehand ling s. k. 
vapenfinish. 

Nr Y 30, i re volvermo
dell med trä ha ndta a . Vo
lym 250 kbcm Längd 310 
mm. diam. 45 mm 8: -

Nr Y 31. Bockvenfilkon
str uktion en hos denna 
typ ökar pe r pumpslag 
avgiven fe11kvontite t ge
nom ett förhindra åter
sug av fettet i hög trycks
cyl ind ern . Längd 210 mm. 
diom. 45 mm. Pris 9: 80 

Nr Y 32, lite n typ men 
fu 111 e ffektiv och passan
de för mc och mindre 
maskiner. Sto rl. 200x 30 
mm. Smörjtr yc k 400 atm . 

Pris 6: 95 

b311I 
Munstycken till ovan

ståend e smörjsprutor . 
Nr Y 33 trat1forma1 , 

pass and e till Y 32.1: 30 
Nr Y 35 d ito passande 

ti ll Y 30 och Y 31. 1: 35 
Nr Y 36 sp e tsfo rmat , 

passande till Y 32. 1: 40 
Nr Y 38 dito passan de 

fil Y 30 och Y 31. 11 .U 

,i~ 
Smörjnipplar med fjäd

rande kulventil för tryck
smörjning. 1/8" eller 1/4" 
gasgäng. 

N r Typ Gäng. Pr st . 
Y 102. Rak 1/8" 0 1 30 
Y 103. 45• 1/8" 0: 40 
Y 104. 90° 1/8" 0 : «I 
Y 105. Rak 1/4" 0: <15 
Y 106. 90' 1/4" 0: 60 

0 Y 203. 1/8" -3 /8" 0: 78 
Y 204. 1/4"-3/8" 0 : 90 
Y 205. 3/8"-1 /2" 0: 98 

- -~13ttll~ 
C a 

Bensinslang Nr N 417, 
a v syrabeständ ig plast, 
lpevikonl. Diom. 8 mm, 
inre d ia m. 5 mm. 

Pr mtr . 1: 20 
Pr 5 mlr . 4 : 90 

. Rörkopplingo~ av mäs 
sing med gasgong. 

Nr Fö r rördiom . Pr si. 
Y 206. 1/8"-1/8" 0 : 50 
Y 349. 1/4"-1/4" 0: 90 
Y 350. 3/8"-3/8" 1 : 20 
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Y22 Y23 Y24 Y25 Y2G Y27 Y28 Y29 

Smörjnipplar av järn 
med gasgäng, utom Y 22 
och Y 25. 
Nr Typ Gäng Prst. 

Y 22, rak 6X 1 mm 0: 18 
Y 23. 45° lub . 1/Ji" 0: 26 
Y 87, 45° lub. ¼" 0: 32 

Y 24, 90° lub . 
Y 88, 90° lub . 
Y 25, rak SAE 
Y 26, rak lub . 
Y 27, rak hydr. 
Y 28, 45° hydr. 
Y 89, 90° hydr . 
Y '19, rak lub . 

0 1 28 
0: 32 
Dill 
01 20 
01 20 
0: 32 
01 32 
01 25 
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Knopp, av massiv svart A B c D E F G 

bakelit med gängat h61. 
För växelspakar, manä- A. Rörnit Nr M 945. 
verarmar a. dyl. Borr a d mä ssingnit, diam . 

Diam . Gäng Pris pr 3,6 mm, huvuddiam. 9 mm. 
Nr mm W" st. duss. Längd mm. 5 8 

Y 228. 25 1/4 0: 35 3: 50 Pr 25 st . 0: 65 0 : 68 
' Y 176. 30 5/16 0 : 45 4: 50 11 14 19 

Y 177. 35 3/8 0: 50 5, - 0 : 70 0: 75 0: 85 
Y 229. 40 3/8 0: 75 7, 50 
Y 178. 45 1/2 0: 80 8: -
Y 304. 45 Ml0 0: 80 81 -

Rattar av svart finpa· 
le rad bakelit i kraftigt 
utförande . 

Nr M 989. Diam. 85 mm 
med 3/8" fyrkantigt h61. 

Pris pr st. 2: -
Nr M 990. Diam . 100 

mm med 1/2" runt h6I. 
Pris pr st . 2: 40 

Ventilk~djo av mässing . 
N 405, mass . Pr m. 0 : 40 
N 406, !örn. > > 0: 45 

D :o, kraftigare . 
N 409, mäss. Pr m. 0: 45 
N 410, förn . > > 0 : 50 

Ventilkedja Nr N 360, 
av ro stfritt st6I. 

Pris pr meter 0: 98 

Räkneverk Nr L 593, 4-
eller 5-siffrigt. Kan an 
vändas sam varvräknare , 
vägmätare p6 pojkbilar 
och diverse andra expe-

. rlment samt som räkne 
verk p6 olika maskiner . 
Tillverkade av mässing . 
Seg. men felfritt . 

Pris 1: 25 

Räknever k Nr L 594, m. 
4 siffe rhjul och visa re . 
tnneh611e r ett flertal 
kugg hjul i olika storlekar 
och har d ö rför start vär 
d e ä ven fö r modellmeka
nikern . Be g . Pris 1: 40 

A . Rörnit Nr M 946. 
Bor rad aluminiumnit , 
diam . 4,8 mm. huvuddiam . 
9 mm. 
Längd mm: 8 
Pr 25 st. : 0 : 55 

11 
0: 70 

A. Rörnit Nr M 947. 
Förkop p rad järn nit, diam . 
3,7 mm, huvud 8 mm. 
Läng d mm : 6 8 
Pr50 st. : 0: 40 0 :45 
16 

0 : 65 

B. Tvåspetsn it Nr M 948. 
Mäss ing , d iam . 3,6 mm, 
huvud 7,4 mm. 
Längd mm, 8 11 14 
Pr 25 st., 0: 58 0: 65 0: 70 

B. Tvåsp ets nit Nr M 949, 
järnnit, d ia m. 3,8 mm, 
huvud 8 mm. 
Läng d mm, 6 
Pr 100 st., 0: 50 

10 12 
0: 58 0: 62 

8 
0: 52 

16 
0: 78 

C . Aluminiumnit Nr M 
952, försä nkt huvud . M6tt
si ffrarna ange, längd/ 
diam. mm. 3/2 
Pris pr 100 st. , 0: 40 
5/2 10/2 5/3 8/3 

0 : 45 0: 50 0 : 50 0 : 50 
10/3 16/3 20/3 10/4 

0 : 55 0 : 65 0 : 80 0 : 85 
16/4 20/4 20/5 20/6 

0 : 95 1: 10 1i 70 2: 50 

C. Jä rnnit Nr 
fö rsänkt huvud . 
Längd/di a m. mm , 
Pr 100 st. : 
5/1,5 3/2 5/2 
0: 45 0 : 42 0 : 45 
5/3 10/3 20/3 

0 : 50 0 : 60 0: 80 
20/4 20/5 

0 : 90 1: 10 

M 953, 

3/1,5 
0 : 42 
10/2 
0: 50 
10/4 
0: 80 

D. Aluminiumnit N r M 
950, kull rigt huvud. 
Längd /di a m. mm , 3/1,5 
Pr 100 st.: 0 : 45 
5/1,5 3/2 5/2 5/3 
0 : 48 0:45 0 : 48 0 : 55 
12/3 12/4 12/6 

0 : 65 1: 05 2: 10 

D. Järnnit Nr 
kullr igt huvud . 
Längd/di a m. mm: 
Pr lOOst. , 
5/1,5 10/1,5 3/2 
0: 45 0 : 50 0 : 42 
10/2 5/3 10/3 

0 : 50 0 : 50 0 : 60 
16/3 16/4 16/5 

0 :7 5 0:85 1: -

M 951, 

3/1,5 
0 : 42 
5/2 
0 : 45 
10/4 
0: 70 

E. Järnskruv med kull 
rigt huvud. W ithworths 
gäng . Längd i mm och 
pris p r 25 st.: 

Nr M 954. 1/8" W. 
6 10 14 22 

0: 40 0 : 40 0 : 42 0 : 45 
Nr M 955. 5/32" W. 
6 10 14 22 

0: 40 0 : 42 0 : 45 0 : 50 
Nr M 956. 3/16" W . 
6 10 22 

0:45 0 : 45 0:55 
Nr M 95"1. 1/4" W. 

12 19 38 
0:60 0 : 62 0:75 

Järnskruv Nr M 958. 
Kullrigt huvud. SI-mm
gänga. M6tt siffrarn a an
ge : längd /diam . mm. Pris 
pr25 st.: 
6/3 10/3 

0: 40 0: 40 
22/4 6/5 

0: 50 0: 45 

F. Mutter , 
iärn. 

14/3 
0: 42 
22/5 
0: 55 

6-kant, 

22/3 
0: 45 
19/6 
0: 58 

av 

Nr M 962, Withwarths 
gä ng . 
Gängdi a m. : 1/8 
Pris pr 25 st . : 0: 30 
5/32 3/16 1/4 5/16 

0 :35 0 : 45 0 :5 5 0: 75 
Nr M 963, SI-gäng. 

Gängdiam . : 3 
Pris pr 25 st . : 0 : 30 

4 5 6 8 
0: 35 0: 45 0 : 55 0 : 75 

G. Brickor Nr M 964. 
Blanka underläggsbrickar 
av järn . 

3 
0 : 3Z 

8 
0: 95 

H6ld iam e ter mm : 
Pris pr 50 st.: 

4 5 6 
0 : 35 0: 55 0 : 80 

Skruv Nr M 4, blank t 
järn . 5/16" X l". 

Duss. 0 : 25, gross 2: 50 

Skruvsatser 
Skruvsats Nr M 981, ca 

50 st. sorte rade skruvar 
med W"-gäng . 

Pris pr sats 0: 90 

Skruvsats Nr M 982, ca 
50 st. sorterade skruvar 
med SI-gäng . 

Pris pr sats 0 : 90 

Muttersats Nr M 983, ca 
50 st . sorterade muttrar 
med W"-gäng. 

Pris pr sats O: 90 

Muttersats Nr M 984, ca 
50 st . so rte rad e muttrar 
med SI-gäng. 

Pris pr sats 0 : 90 

Bricksats Nr M 985, ca 
100 st. sorterade mutter
brickor. 

Pris pr sats 0: 95 

Sortimentsats Nr M 585, 
inneh611e r 50-75 st . alika 
delar s6sam skruvar , 
muttrar, brick or , nitar, 
fjädr a r, bultar m. m. 

Pris pr sats.1: 25 , 

Nibats Nr M 797. Ett 
sortiment med c :a 150 st . 
alumlniumnitar i oli ka 
storlekar. 

Pris pr sats 0: 75 

Nitsats Nr M 798, lnne
h611er c,a 100 st . mäss ing 
nit av olika typer och i 
längde r me llan 3-1 0 mm. 

Pris pr sa ts 0: 90 

Nitsat s Nr M 977, rör
nitar c,a 50 st. sorterade 
M 945-947. 

Pris pr sats 0: 95 

Nitsals Nr M 978, tv6-
spetsnitar c ,a 50 st. sorte
ra de M 948-949 . 

Pris pr sats 0: 85 

Nitsats Nr M 979, alu
miniumnitar c ,o 100 st. 
so rte ra de M 950 o . 9S2. 

Pris pr sat s. 0: 80 

Nitsats Nr M 980, färn
nitar c ,a 100 st . sortera
de M 951 o . M 953. 

Pris pr sats 0: 60 

Vingmutter Nr M 791 av 
mässing . 
Storl . Pr st. 
1/4" 0: 20 
5/16" 0 : 25 
3/8" 0 : 35 
7/16" 0 : «l 
1/2" 0:50 

Pr duss . 
1: 90 
2 : 60 
3 : 80 
4: 20 
5: 30 

Vingmutter Nr M 733 av 
pre ssgjuten lättm etall. 
Storl . Pr st. Pr duss . 
3/16" 0 : 14 l: 35 
1/4" 0: 15 1: 50 
5/16" 0: 20 1: 90 
3/8" 0: 25 2 : 60 
7/16" 0 : 30 2: 90 
1/2" 0, 40 3: 60 
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Smörjol/ ' a N r U 1020, 
>King Oi •, är en färg
lös, luktfri o lja, vatte n
-<>. sy ra fri. Becker ej. Re 
komme nde ras för syma
skiner , cyklar, hush611s
maskiner a. d . P16tkanna 
lnneh . 100 gram. Med 
skru vlac k och pip . 

Pris 1: 20 

Rostalja Nr Y 219. Ett 
sp ecialmede l sam skyd
dar mat och upp löser 
ra st . Intränge r och a v
lägsnar gnissel i t . ex . 
bilf jädrar . Lös g ö r effek
tlkt fastrostade skruvar, 
muttra r a. dyl. 100 grams 
pl6tkanna med pip . 

Pris 1, 20 

~~::.;J;i 
Kullagerfett Nr Y 220 I 

tub , c ,a 40 kbcm . 
Pris 0: 50 

Kedjefett Nr Y 226 I 
tub , c ,a 40 kbc m. 

Pris 0 : 65 

~ a · 
Skruvkitt Nr M 757 I 

bu rka r om c :a 100 gram . 
Bästa och bekvämaste 
hjälpmedel vid fästande 
av skruv o. d . i be lan g
a . tegelväggar . Efter att 
ha fuktats med vatten är 
ma ssan genast färdig att 
använda s. Bruksanv isn ing 
medf q l ie r Pris 1: 35 

Skruvplugg Alex, ex 
pand e rande alumin ium
pl ugg so m ger utomor 
de ntligt fäste . 

Diamete r 6 mm 
Nr Längd 10 st 100 st 

M 18. 3/4" 0: 30 2 : -
M 19. 1" 0: 35 2: 50 
M 20. 1 1/4" 0 , 40 3 : -
M 21. 1 1/2" 0: 45 3 : 50 
M22 . 2" 0: 55 4: 25 

Diameter 10 mm 
Nr Längd 10 st 50 st 

M 23. 11/2" 1: 15 4: 50 
M 24. 2" 1: 20 4 , 75 
M 25. 2 1/2" 1: 25 5: -

Olje kanna Nr K 1043 
med g e nomski nlig be
h611are av pl as t. Häid 
125 mm. Pris 1: 25 

Smörjf e tt Nr U 954, om. 
smörjm ed e l av högsta 
kvalit e, lämplig t lär fis
kerullar, gevär, kantors
och hush611smaskine r, i?
st rume nt m. m. Rostskyd
dande . I praktiska tub e r 
i storl. 90X 15 mm. 

Pris 0 : 85 

Oljedroppare Nr U 1269. 
Avger vid lätt tryckning 
med fingret en droppe 
olja . Tillve rkad av ba ke
lit. Lätt 6tkamlig , renlig 
och oljebesparande . 

Pris 4 : 95 

Plex iglas är ett krista llklart kansthartsglas , sam 
kan s6ga s, borras o ch gängas samt äv e n böjas 
o ch forma s i 16g värme . Vid bestä llning av plexi
glas erh611es p6 begäran besk rivnin g p6 hur 
plexiglas bearbetas . Sälj e s i fä llande tjo ck le kar 
o ch format. 

Platto r. Rör av plexiglas . 
Nr U 1016, 2,4 mm. t jo ck. Rö r av plexi_glas i 10 

15x 20 cm. Pris 3 : 40 cm. längder . Gadstjack-
Nr U 1017, 4 mm. tjack . le k 2 mm.: 

10x 16 cm. Pris 2: .35 N r Diam . Pris 
Nr U 1019, 8 mm. tj a ck . U 1239. 12 mm l : 50 

lOx l0 cm. Pris .2: 75 U 1240. 20 mm 2 : 10 
Rundb uit av plexiglas. U 1241. 30 mm 2: 50 
Nr lä ng d cm. di a m. Pris U 1242. 40 mm 3: 25 

U 1164 10 ½" l : 60 U 1243. 50 mm 3: 60 
U 1165 10 ¾" 2 : 75 God st joc kle k 3 mm. : 
U 1166 10 1" 4: 20 U 1244. 60 mm 5: 75 

Cement Nr U 1167 lä r klistring av plexigl as . 
I fla sko r om 50 gram. Pris 1: 95 

Polermedel Nr U 1168 få r p lexiglas. S6g- o ch 
brallytor m. m. kunna med detta po le rmedel 
s lipas upp till full gla sklar he t. I förpackn . om 
100 gram . Pris 0 : 90 

CELLULOID 

Cellulo id Nr U 1064 i 
glasklara skivar i forma
te t 20x 30 cm. 

Tjock le k i mm. 
Pris p r skiva . 

0,30 0,50 1,0 2,0 
1: 50 1:65 2:95 5:90 

Handlampa Nr T 499 av svart pekelit, med normal-lamph61 1are, gla skupa 
o ch kraftig skyddskarg med krok . Längd '17 cm. Utan sladd . Pris 5: 25 

Handlampa Nr T 1992, a va nst6ande monterad med 5 mtr gummi kab e l och 
stickprapp . Pris 9: 50 

Handlampa Nr T 1993 med 8 mtr kabel o ch stickprapp . Pris 10: 85 
Handlampa Nr T 2066 med 12,5 mtr kabel o ch sti ckprapp. Pris 13: 65 

9 ~" 
Anslutningssladd, får 

kaminer, kokp lattor, stryk-
1ärn m. m. Med S-mär kt 
a ppara tuttag o ch stick 
p rapp, gummikab el 2Xl 
~vmm. 

Skarvsladd med 5-märkt 
stickprapp a . skarvuttag . 
gummikabel. 

Lampsladd med S-mä rkt 
stickprapp o ch lamph61 -
lare med no rmal-gäng . 
Gummikabel. 

Nr Längd Pris Nr Längd 
T1909. 1,5 3 : 25 T 1913. 1,5 

Nr Längd 
1,5 
3 

Pris T 1910. 3 4: 30 T 1914. 3 

Pris 
3: 15 
4: 15 
5: 40 
7: 30 
9 : 95 

r 1994. 
T 1995. 
T 1996. 

3 : 85 T 1911. 5 5, 60 T 1915. 5 
5: 25 T 1912. 8 7: 55 T1916. 8 

5 6: 85 T ~5 ,_ _ __ 12,5 10: 65 T 2064. 12,5 

Handlampa Nr T 2045 
av bakelit . För lampor 
med lite n tv6palig svan 
so cke l Jse sid. 87). längd 
19 cm. Pris 4: 80 

{erk stad slampa Nr Y 255. O ö m konstr uktio n me d 
helvulkanis e rat gummifäste och mattfärnic klad 
refl e ktor . Komp le tt med 6 meter kraftig ROV
ledning och stlckp rap p _ Pris 16: 25 
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Spritkamin Nr U 1214, 
trevlig modell av pI6t m. 
grö n frostla~kering . Brin
ner osfritt i ca 9 tim . p6 
en fy lln ing av 3/4 liter 
rödsprit En idea lisk vär 
mekä I la i spor tstugo r o. 
dy l Go dk. av Spräng 
ämnesinspektionen Stor l. 
35x17x28 cm. Vikt 2 kg . 

Pris 22: -

Fotogenkamin Nr U 88 
,Pearl> är ett komb . 
kamin-k ök som b6de ko
kar och värm er. Engelsk 
t i I lverkn i ng av hög sta 
klass. Med dub belb rän
nare, idea liskt fö r böten , 
ca mping och sommarstu
gan. Eldas med fotogen 
e ller va rnole n och brin
ner dygnet am för en 
kostnad av endast ett 
po r öre n per t imme. Färg 
si lve r/bl6tt. Höj d 30 cm. 
Mycket lättsk ött och helt 
osfritt . Pris 28: 50 

Akvarievärmare , Akva 
Standard,, är en specia l
konstruerad doppvärmare 
för uppvärmning av c,ikva
rier . Längd 28 cm. Finnes 
för 120 eller 220 volt . Med 
sladd . Pris 71 50 

Nr U 983, 20-25 watt . 
Nr U 98-4, 40 watt . 

El-kamin U 1177, 
1000 wa tt , m. omkopp 
lare för hel och halv 
effekt . Gediget utfö ran
de med grönt fro stlacke
rat höl/'e och blan kpole 
rad re lektor . Finnes fö r 
125 e ll er 220 volt . 
S-märkt 

Storl . 29x14 x2 4 cm. 
Utan sladd Pris.24:50 

r. ~ . _ _., - 1 
'··· . - ... . . I "" ... I • ' .. ; 
(· .- . . . 

I 
El-kamin Nr U 957, med 

500 wa tt glödspiral somt 
ref lektor av blankp ole rad 
aluminiu m. Hölje av fros t
lackera d pl öt . Storlek 30 
x 18x l9 cm. Utan sladd. 
Finnes för 110, 127 och 
220 V. En liten stabi l och 
b i llig kamin . OB S I Angiv 
önskad spänning IS-märkt _ 

Pris 15, 35 

Elkamin Nr U 1143. Liten 
medel med refl ektor och 
500 W eff ekt. Lä ngd 30 
cm, bredd 12 cm. S-märkt. 
Utan sladd . 125 ell er 220 
volt . Pris 15: 20 

GLOM EJ 
vid köp av kamin, stryk
järn och andra el -a ppa
rater att uppge önskad 
spänning samt att samti
digt beställa en anslut
ningssladd. 

Kamrörskamin Nr U 1193 tillverkad av smidda 
komflänsrör . Längd 55 cm, höjd 16 cm. Särsk_ilt 
lämplig för uppvärmning av garage, magasin, 
e ldfo rliga lo kaler etc. Effekt 500 W . 125 e ller 
220 V. S-märkt. Pris 46: -

Kamrörskamin Nr U 1204, som föregö ende men 
med 1000 W effekt. Längd 105 cm. Pris 67: -
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Str6Ikamin Nr U 1206 
med blankpol erad ställ
ba r reflekto r, d io m. 25 
cm. Frostla ckerad ljus
grön fot . Effekt 500 W . 
125 el ler 220 volt. S
mö rkt . Utan sladd. 

Pris 21: 25 

· Värmest r6Iare Nr U 116, 
för vö rmebehandling vid 
sjukdo m och skador. Av
ger in fraröda str6Ia r. In
vöndigt försp eglad lc,im
pa diam. 125 mm. Livs· 
lö~gd 1000 ti mmar. För
nickla t ställbart stativ. 
125 elle r 220 volt . 250 
wat t. Pris 37: -

Reservlampa Nr U 117, 
samma som i ovans t6 -
ende värm estr 6 Iare. 

Pris 19: 50 

Sollampa Nr U 118, 
med ultravio letta str6Iar . 
För hälsosamma och 
brunfärgand e ,solbad> i 
hemmet under den sol
fottiga örstiden . Lampa~ 
användes lämpligen t 
samma armatur som 
ovanst . vörmeströlare el 
ler i vanlig ställbar golv
e ller bordsarmatur . 250 
W . Endast för 220 volt 
väx elström . Pris 72: -

Värmeelement m. skruv
sockel passande normal
lamphöllore . Finnes för 
125 eller 220 volt . 

Med skyddskorg . 
Nr Effekt 

U 1210. 100W 
U 1209. 250 W 
U 1145. 500 W 

Pris 
5: 80 
5: 85 
5: 90 

Utan skydd skorg . 
Nr Effekt Pris 

U 1211. 100W 4: 25 
U 1146. 250 W 4: 30 
U 1212. 500 W 4: 35 

0 
Doppvärmar e fö r upp · 

värmning av allehand a 
vät skor (dock ej frät ande 
vä tskor!. Finnes fö r 125 
e ll er 220 V. S-märkt. Med 
sladd . Längd utom hand 
tag . 

Nr 
U 1178. 
U 1191. 
U 1207. 

Effekt 
150 
300 
500 

Längd Pris 
12 7: 65 
15 8: 50 
20 11:25 

Strykjärn Nr U 321, med 
pl ans lipad bott enplatta, 
blonkförnicklad öve rde;!. 
Botten yta 180x 105 mm. 
Effekt 450 watt. Vik t 2,8 
kg . Ext ra prima svenskt 
fabrikat . Med knappsp6r 
och fo t. Spänn ing ar 110, 
127 och 220 V. S-mörkt . 

Pris 19: 25 

Strykjärn Nr U 1142 med 
planslipad botte n och 
förn ick lad öve rde l. Bot
tenyta 115X 175 mm. Effekt 
380 W . Prima svenskt 
fabrikat . Med knapp sp6r 
och fot. Finnes för 125 
el ler 220 volt . S-mörkt . 

Pris 14: 50 

Miniatyrkök Nr U 1229, 
SIEMENS, av blonkpole· 
rad aluminium . Användes 
för gräddning, öngkok 
ning, kokning av gryt
rätter , efterstekning m. m. 
'Ar till ovärderlig nytto 
för den som saknar ugn 
och snabbt vill grädda 
en ko ka e ller dyl. Diom . 
25 cm. Recept bok mE:d· 
följer. Effekt 500 W . Fin
nes för 125 e ller 220 V. 

Pris 38: -

CLAS OHLSON & C: oA.-8 ., INSJON 

Blixtlås av ned anstöen 
de nummer lämpar sig 
för tölt, malgarderober 

Kokhöll Nr U 1147. Stor
lek 30x3 2x 14 cm, plat
tans d io m. 18 cm. Effekt 
1000 watt . Strömb rytar e 
med tre läg en. Gu !lacke
rad underd el och svart
emal jerad upp lyftbar höll . 
Levereras med 110 cm 
lån g 3-led are g ummika 
bel (med jordl edningl 
utan stickprop p. Finnes 
för 125 eller 220 volt . 
S-märkt . Pris 47: 25 

, Färdkök, Nr U 70. En pra kti sk elkastrull fö r ' 
bi l e ll er motorb6t . Lagar maten medan Ni _kör. 
Värmer tv6 skilda rött er samtidigt. Rymd 2 li te r, 
varav 3/4 I. i lös insats. Kastrullen är av alu
minium med stenullsisolering runt om. Strömför
br ukning 70 w. (alltsö mindra än vad strölkas · 
tama förbruka) . rinnes för 6, 12 eller 24 V. Utan 
stickprooo Specialbroschyr sändes p6 begäran 

m. m. 
Nr 

U 139. 
U 140. 
U 166, 

Lä ngd cm. 
100 
150 
200 

Pris 
2: 95 

" ' 25 5: 50 
SPEC IAL-BLIXTLAS för 

tölt , löset har drog klöpp 
p6 böda sidor Extra 
kraft iga. Bästa svenska 
fabr. Förnick lat . 

Kokplatta Nr U 1101, 
180 mm diam ., monterad 
i ställ i stor l. 265x2 65 
mm, höjd 115 mm. Hälle n 
lac kerad i mörkgr önt, un
de rred et i beige. 700 W 
effekt . Svensk tillverkning , 
S-mörkt . Finnes för 110, 
127 och 220 volt. 

Pr is 21: 50 

Kokplatta Nr U 528, m. 
165 mm plans li pad järn
platta . 600 watt. Finnes 
för nätspänning 110, 127 
och 220 volt . För mycket 
snabb uppvärmning . 
S-mörkt . Pris 23: -

El-kastrull av blankpo · 
lerad alumin ium m. hel
draget kärl . Handta g av 
bakelit. Finnes för 125 
eller 220 V. S-märkt . Utan 
sladd 

Rymd 
Nr liter 

U 1192. 1 
U 1205 1,5 

Effekt 
watt Pris 
500 14: 65 
600 18: 50 

Brödrost Nr U 119, du b
belsidig, av blankf ör
nicklad plöt och med 
strömbrytare . Storl. 18x 
18 cm. Strömförbrukning 
500 w 125 eller 220 volt. 
11,,., clndd Pris 26: -

~~ 
Slipspressare Nr U 1185. _En effektiv elektrisk 

slipspressare som ger utmark! result9t .• Bruks
anvisning medföljer . Längd 56 cm. Stromf?rbruk 
ning 100 W. Finnes för 125 eller 220 V Pris 81 25 

Hårtorkare Nr U 1298, för växel - och Jikst~ön:i, 
Ge r s6völ varm som ka ll luft. Elegant u!ford t vit 
plast med raffle t handtag, som 1ier stadigt ~repp . 
Längd 24 cm. Med sladd och st1ckpropp . _For 1_10, 
127 och 220 V. 450 watt. Vid order uppgIy span 

Prts 64:-ning . 

& C: a A. - ., N J N 

Pris 58: 50 

Bägare Nr Re 10 av ca 
5 mm tjo ck, kraft ig bake
li t i svart eller brun förg. 
Gängat lo ck som sluter 
lufttä tt till. Lämplig fö r 
to ba k m. m. samt fö r mat
va ror v id camping , Storl. 
I30x7 0 mm. 
• Slutrealiseras för 

enda st 0 : 85 
Pris ar 10 st . 6: 75 

Smörask av röd , gul 
eller vit smak- o. luktfri 
plast . Stark o. hygi enisk. 

Nr Storlek Pris 
u 1111. 100x 50 1: 50 

Ull~' '" 

Konservöppnare Nr U 
1075, praktisk mode!, ex
tra kraftig och helt av 
rostfritt st6I. Stor! . 65x30 
mm. Pris 1: 60 

Nr Längd cm. Pris 
4: 65 
6: 20 
7: 30 

U 8. 110 
U 9. 150 
U 141. 175 

Nyckelskylt Nr U 936 
av ro stfri tt stö l, försedd 
med ce ll uloidsk ydd ad eti
kett. Lämpl ig för väskor, 
fru ktt räd , mjölkflaskor 
m m. Längd 55 mm. 

'pr st. 0 : 30, d uss. 2 : 85 

~ 
~ 

Hushållsbryne fö r kni
var och saxa r, tr ekan tigt. 
Storl ek 18x 150 mm. 

Nr U 1127, fin korni gt. 
Nr U 1128, medelgrovt. 

Pr s t. 0: 85 

I 

Vaskrensare Nr U 125'1 
av g ummi med skaft av 
trä . Arbetar efter tryck
·sug principen och är 
mycket effektiv. Längd 55 
cm. Sköldiam . 10 cm, för 
diskho m. m. Pris 2: 45 

Vaskrensare Nr U 1252, 
som för egöende men m. 
sk6Idiam . 15 cm för slask
tratt . Pris 3: 60 

1)roppande kranaro 

l ett problem I hela den civiliserade 
världen, bero, definitivt rned SPAX-

1 
• kronpackning . En svensk uppfinning, 

Bit I t" patent, . i Aero kinder. 
~'6.._o 

SPAX-pockningen är av helt ny konstruktion och 
gör tjänst i mönga år, de ss öve r lögsenhe t gent· 
emot gängse kronpackningar av and ra typer fram· 
g6r genast vid jämför e lse. 

U 1245 för 1/2" kronor . Pris 0 : 25, duss. 2, 10 
U 1246 för 3/4" kranar . Pris 0: 35, duss. 2: 90 
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För hemberedning av vin 

Råkostkvarn Nr U 963. 
Kraftigt lackerat stä ll av 
järn , med cylinder av 
ro stfri plöt . River snabbt 
allo slog s grönsaker sö
som morötter , potatis , 
rödbetor, pepparrot m. m. 
öven skorpor , ostkanter 
o . dy l. Lätt att göra ren . 
Höj d 19 cm. En verkligt 
prakti sk hushöll shjälp . 

Pris .C: .olO 

Mandelkvarn Nr U 1295 
av loc k. gjut järn o . !örn . 
pl6 1. A nvä ndbart . möngo 
ändamöl i hushöllet . HöLd 
20 cm. Pris 2: 25 

Konserveringsapparat Nr 
U 975. , Snobb , är en 
enke l o. mycket praktisk 
apparat för ö ngsterilise 
ri ng av konserv er och 
til lslutning av konservbur 
ka r. A nvän des i för ening 
med ti l l exempel en kaf 
fe panna vari vatten ko 
kos sö 0 11 6ngbildnlng 
upps tör . Enke l och lätt· 
skött . Konservering av en 
burk g 6r p6 ett por mi
nuter . Pris 6: 85 

Vinjäst, av ,Kitzingers, 
lo br . I fla skor räckand e 
fö r 30 l it er vin. 

Nr U 102. Madeira. 
Nr U 103. Portvin. 
Nr U 104 .. Sherry . 
Nr U 107. Champagne . 

Pris pr fiasko 2: -

Vinsyra Nr U 42, i pö 
ser a 10 gr a m. 

Pris pr pöse 0: 15 

Vinfärg Nr U 44. För 
färgn ing av vin . I kaps · 
ler om 12 gram. Finnas i 
föl jande färgnyanser . 
Portvin , Madeira , Sherry . 

Pris pr kapsel 11 -

Arausantabletter Nr U 
232, använd es för att av
br yta jäsni ngen ell . bort
tag a jäst smok. I rullor 
om l O st. tabletter. 

Pris pr rulle 0, 50 

--==.....:==Q 
Vinprovare Nr U 22. 

Enkel och tillförlitlig kon
strukti on. Mäter upp till 
25 % alkoholhalt . Med 
bruksanvisning Pris 2: 65 ,., 

;;; ; 4i o) 

4 
Gummislang, röd labo

rotorieslong i mjuk och 
smidig kvalitet . 
Nr Inre diom. Pr m 

01 75 
1, 10 
1: 65 
31-

N 394. 2,5 mm 
N 395. 4,8 , 
N 396. 8,0 , 
N 397. 12,8 , 

,O\s~G. 
SVA 

Svamp Nr U 939, stor
lek 70X 90X l35 mm. 

Pris 0, 85 

Diskborste Nr U 1073, 
rund typ, med nylonborst. 

t 
Lätt att höllo ren, ruttnar 

\ aldr ig. Längd c ,o 26 cm. 
Pris 1, 75 

Köksknivar av ro stfritt 
stö l med skaf t av fernis
sad ma hogn y och beslog 
av nysilv er. Extra prima 
knivar. 
Nr 

U 617. 
U 618. 
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Längd 
21 cm. 
31 cm. 

Pris 
3: 55 
.C: 75 

Diskborste Nr U 1074, 
som föregöende men i 
svängd , ovlöng modell. 
Längd c ,o 30 cm . 

Pris 2, 30 

Jösrör Nr U 41. Passar 
fö r dom ejeo nner om 10 
till 65 l ite rs rymd. 

Pris pr st. l : 50 
Häver! Nr U 106, för 

ovdrogning av vin et, 
gummis langen 125 cm. 
I6ng och glossug rö r . 

Pris pr st. 3 : -
Etiketter, för vi nflaskor , 

i vac kert litogr. try ck, i 
svart, guld o. rött . Stor 
lek 9X l2 cm. 

Nr U 226, för Madeira. 
Nr U 227, för Portvin . 

Pris pr duss. 0: 80 
Kapsyler Nr U 229, av 

tennfolium, passande 
van lig a vinfla skor. Finnes 
i svart , röd och gul färg . 

Pris pr du ss. 1: 15 
Vinboken Nr 88 88, (se 

sidan 14). 
Pris 2:-

-~ 
- - - -----10 

Provnöl Nr U 1126, är 
praktisk i hushöllet för 
provning om potatis ell 
dyl. är genomkokt eller 
om bakv erk är färdig
grädd at, vartill avbrutna 
vispkvi stor, tändstickor 
m m. brukar användas . 
Nölen är av rostfritt stål. 
Längd med upphäng
ning sög lo 20 cm. 

. Pris 0, 30, duss. 2: 70 

Ai'7t 
Potatisskalare Nr U 5 

av rostfritt st61. Potente· 
red mycke t omtyckt mo
dell. Längd. 16 cm. 

Pris 1: 25 

Senapsautomot Nr U 
1303, av genomskinlig 
plast . Vid tryck pö knop 
pen kommer en lagom 
,kli ck>. Pra kt isk och ren · 
l ig. Stor! . 45X 90 mm. 

Pris 2: 75 

Handdukshängare Nr U 
1183. Ni behöv er aldrig 
leta i alla hörn eft er 
event. hängare pö hand
du ken utan sticker bero 
in en fli k av handduk en 
i denna prakti ska hänga
re och handduken sitter ' 
säkert uppe . Lika snabbt . 
ryckes den ner i11en. Till- . 
verkod av gummi o. ben
vit e ll er grön pla st. 
Storl ek 15X 5 cm. 

Pris 1: 90 

Hållare för bordsilver, 
nita s i bott en p6 bord
sil ve rlö do r e l. p6 lösa . 
bo ckar . Bekväma att an
vänd a, höllo redo och 
ordning i lö do rno , somt 
skydd a r bord silvret . 

Nr M 673, för teskedar, 
smörgö sgofflor o . dyl. 

Pr st. med nitar 0, 45 
Nr M 674, för bord skni· 

var, golflor, matskedar 
0 .dy l. 

Pr st. med nitar 0: 45 

Musfälla Nr U 1296 av 
ny typ. Lätt att beta 
och helt ofarl ig att gill
ra . Den föngode musen 
lösgöres ge nom ned
tr yck ning av en f jäder 
och beh över ej vi dröras . 
Av vitp låt, längd 19 cm. 

Pris 1: 30 

Korsstygnsstömplor, spor 
t id och arb ete . Med en 
stämp el gör es uppmärk · 
ning en p6 brö kde len av 
den ti d som användand et 
av stramalj ell er kol ke
ring krä ver . Uppgiv de 
bo kstäver som önskas. 

Stämpel Nr S 170, med 
en bo kstav . Pris 2: -

Stämpel Nr S 171, med 
tv å bo kstä ver. Pr is 2, 40 

Stämpeldyno Nr S 172, 
oinförgod. Pris 0: 95 

Färgfloska Nr S 173, 
för ovonstöende stämpel 
och dyna Lätt urtvättbor 

Pris 3,: 85 blö förg . Pris 0: 95 
CLAS ÖHLSON & C,o A.-B., INslON 

Syetui Nr U 1150. Litet 
och behändigt , tar obe
tydlig plats i handväskan 
och västfickan . Etuiet ör 
av bakel it i sto rl. 50x l8 
mm och innehöll er spo le 
med 5 olika sort ers tråd, 
2 synålar jämte tråd ov
skärore av rostfritt stå l. 

Uppmaskningsapparat 
Nr U 60. En I ilen paten 
terad oppordt varmed 
domerna eft er nögon 
ovning lött och snabbt 
maskor upp löpmoskor 
pö sil kesstrumpor. 

Pris 2 : .olO 
Exlro nöl Nr O 61, ti ll 

ovanstående apparat. 
Pr si. 0: 20 

Vindflöjel Nr U 1231, med figurer av snida t trä , 
med riktiga kläder av tyg och skinn . Gub be n sl i
par o . gumman drar oförtröttligt veven sö länge 
det blöser . Mycket trevlig .Längd 75 cm. 
Obs I storleken. Pris 21: -

;~;;~ ~~P~ , 35\' ' ~(~ 
Pris pr st. 1: -

Pris pr d uss. 7: 80 
Nålpötrödare Nr U 1278. 

Behändig, he lautomati sk 
nölp åträdore , patent erad 
Av förnic klad mässing , 
längd 72 mm. Bruksanvis 
ning medfölj er . Pris 5: 75 

. Stoppapparat Nr U 929. 
,Perf ekt, är en praktisk 
hjälpopparat vid lagning 
av allehanda vävda och 
stickade varor . Apporo-

, ten arbetar sö att mon 
väver stopp en över det 
sl itna stället . Den sporer 
ögonen och möjligg ör ett 
jämnt och fint arbete, 
oberoende av garnets 
eller trödens grovlek . 

Pris 2: 60 

~ 
Nålpötrödare Nr U 1022, 

. är en i sin enkelhet ge
nialisk hjälp vid pöträd

'. ning ov synölor . 
Pris pr st. 0: 15 

Pris pr duss. l : 35 

Slipskan,aell Nr U 1141 
av lättmetall, lackerad i 
brunt o guld Den rote
rande hängaren hor 
plats för 16 slipsar och 
skopor ordning o. redo i 
garderoben . Storlek c ,o 
15Xl3 cm Pris 3: 35 

Karbinhake Nr U 1054, 
pr akt isk saxmode ll. Längd 
med lekonden 10,5 cm. 

Pris 01 60 

Tobaksdosa Nr U 1115, 
av rostfritt stål . Rund m 
tätt slutand e lock . Storl . 
65X20 mm. Pris l 1 95 

Tobaksdosa Nr U 978, i 
hästskoform. Tillverkad 
ov ro stfritt stöl. Storlek 
67x 60x l7 mm. Pris 3: 50 

Askkopp, som är ideo· 
li sk fö r al lo rökare . Ingo 
osa nde limpor o. · ing en 
osko som blå ses omkring . 
Med ett tryck på knop 
pen tömmes askfatet i 
den under liggande täta 
behå l la ren. Fot o . meka
nism är av förnicklad 
mässing, medan behöl
lor en fi nnes förnicklad 
el ler av mormor . En 
tr ev lig presentartikel . 
Höjd 15 cm. 

Nr U 1004, förnicklad . 
Pris.16: -

Nr U 1005, morm or. 
Pris 27: 50 

CLAS ÖHLSÖN & C,oA. - 8 ., INSJÖN 

Byggsats Nr U 1169, till 
en tre v lig fög elstugo av 
trä betsat i f lera fär ger . 
Satsen inn ehålle r allo 
erford erliga delar färdi 
ga att spika s ihop. Spik 
medföljer. Storl ek 2Sx 
21 x21 cm. Pris 3: 85 

.~ 
·.\:,<::: 
''• . ' ,,'· 

Barometerblomman Nr 
U 1108. En naturtroget ut
förd liten krukväxt med 
en blomma, som visor 
den kommande väderle
ken genom att byta färg . 
Bruksanvisning medföljer. 

Pris 1: 95 

Rakbladskniv ,K n i v i, 
är en patenterad mycket 
praknn håll a re för rak
blad . Ett utmärkt univer
salverktyg vid fönster
putsning ' läderplastik, 
modellbygge , tapetsering 
skrapning m. m. Blodet 
bytes med ett enkelt 
handgrepp. 

Nr K 700, blankt Iorn. 
Pris 1: 35 

Nr K 766, förnicklad . 
Pris l: 90 

Räfspinnar , i hög kvol i
ret, passa r till allo va n
l iga träräf sor. Pinnarna ' 
öro svarv ade o . putsad e. 
Lä ngd 100 mm. I aska r 
om 10 st. 

Nr U 1260, pi nnar av 
b jö rk . Pris pr ask 0: 50 

Nr U 1261 ,pinn ar av 
rödb ok . Pris pr ask O, 65 

.:-~ ,.. 

Vottenspridare Nr U 
1226, >Dugga,, en ny pa
tentsökt konstruktion, som 
fördelar vattnet till linas
Te duggregn . Vid normalt 
vattentryck sprides vatt
net ca 12 m. Med galva 
niserat jordspett o . fäste 
som passar såväl 1/2" 
.som 3/4" slang . Pris 3: 65 

< ~~iff ~,-~·: 
Fjödervög Nr U 45, av 

förnicklad och fro stlacke
rad metall. Justerbar. Vä
ger upp till 12 kg . Längd 
19 cm. Pris 3: 25 

Gravvas Nr U 1259, är 
mycket el egant utförd I 
kraftig bakelit med jord
·spett av järn o. fotbricka 
av mässing . Själva va
sens höjd 14 cm. 

Pris 2, 35, 6 st. 8: 25 
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Braun 

Rokopporot Nr U 53, 
BRAUN, för snobb och 
perfekt raknin g . En av 
de effektivaste och mest 
~mtyckto rakapparaterna 
och den mest >slätrakan-
de> med sitt tunna skörblod, endast 0,05 
mm· tjockt . Rodiostörningsfri. Med väska. Om· 
kopplingsbo r för 125 eller 220 V växelström . 

Lim Nr U 656, · ,Berg 
fast> limmar allt - kallt . 
Vad som ön gör sönder . 
det mö vara glos, por s
lin, keramik, trä , boke 
lit, löd er eller papp, är 
det lagat pö en liten 
stund - och det >Sitter 
som berg> . Löses ej i 
varmt vatten. Förvaras i 
flaskor med skruvpropp 
av ebo nit. 

Självlysande färg Nr U 
1233, för klockvisare. 
strömbrytare och andra 
saker som man behöver 
kunna se i mörk ret . I flas
kor om 5 gram m. bruks 
anvisning . Pris 3: 25 

Pris 69, -

Harputsare Nr U 1283, 
med vil ken mon själv 
kon putsa h6r et fullt per· 
lekt . Omställbar f. olika 
skörlöngd er. Omtyok t o . 
populär blond böde do
mer och herrar . Spor t id 
o . pengar . Tillverkad av 
pl ast , vanligt rakb lad in
sättes . Pris 1: 65 

Hårklippningsmoskin Nr 
U 39, •av förnicklat och 
blankpolerat stöl. Ställ · 
bor för 3 olika hörl äng
de r. Pris 8: -

Strigelopporot Nr U 785. 
En mycket effektiv, lät t
skött och elegant appa
rat tillverkad av mäs
sing med hölje av pla st. 
Extra prima svenskt fa
bri kat. Storlek 61 x 37X 
28 mm. Butiksp ris 11, 50 

Pris 7: 95 
Pr 10 st. 69, -

Strigelapoprat Nr U 924. 
,Shorp ex• är användbar 
för söväl 3-höls som 
slitsblod . Blo den striglo s 
automatiskt pö bödo sidl 
Bruksanvis ning medföljer ; 

P•is 3: 25_ 

Rakblad ,Cleo> . Sond
,ikens speciallegerade 
stöl extra prima svenskt 
1obrikot. 

Nr U 222. >B r o v o• . 
Pris pr 5 st. 0: 25 

Nr U 223. ,Cleo> I gul 
lörp ockn . 

Pris pr 5 st. O, 35 
Nr U 731. >Mentons>. 

Pris pr 10 st. 0: 45 
Nr U 530. ,Lyx grön> . 

0, I0 mm tjockt blod . 
Pris pr 5 st. 0 : 48 
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Shingelmoskin Nr U AO, 
b'ästo engelska fabr ., av 
polerat o .förnicklat stöl 
Klipper Intill 1/10 mm. 

Pris 6 : 10 

Monschellknoppor Nr U 
962, av pri mo rostfrit1 
stöl blankpolerade . · Slöt 
förnäm mode! med rör 
lig bokplotta . Mycke1 
höllboro och eleganta 

Pris pr por I, -
Pris pr duss por 10: 25 

Rokbarile Nr U .I.~ . m 
vit borst o . bron slacke
rat skaft . Vulkaniserad . 

Pris 2 , 80 

Möbelpalish Nr U ,1304. 
Dubbe lverkonde, renpör 
medan den polerar . Re
kommendos för allo po 
lerade el ler la ckerade 
ytor sösom, möbl er, 
radioapparater, musik-
instrume~t1 cyklar, bilor 
m. m. Mycket effektiv . 
125 kbcm. Pris 2 , 40 

Pris pr flaska O, 95 

RX-lim Nr U 1096, 
flaskor om 25 kbcm med 
pensel. Coscos välkända 
flytande lim som limmar 
allt . Vattenfast och färg· 
löst . Pris I: 20 

Dörrkikare Nr U 1203. 
Montera• i dörr och med
ger genom ett sinnri kt 
lin ssystem överblick över 1 

hela det ang ränsan de 
rummet. Ob servation i 
.andra riktningen är där
emot omöjlig . Ställbar för 
olika dörrtjocklekar . 

Pds 3: 95 

Plastlim Nr U 1155, Cas
co, för lagning av regn
kappor, väskor m. m. av 
plast. Pris I: 50 

Textillim Nr U 4, Casco, 
för lagning av tält, ko
notdu k, segel, säckar , 
blöställ, m. m. 

Pris I: 50 •. ,.,,./ 
Klister Nr 5 66, i 10 cm 

löng tub. För fotografer, 
kontor och privat . Prak· 
tisk, renlig och ekona· 
misk förpackning. 

Pris pr tub O: 60 

A 1 u m i n, den flytan
de metallen, är ett ena
stöende ,metallklister> 
som l immar allt, även 
alla slags meta ller . Ut
mär kt för tätning av kok
kärl, bilkylore m. m. 
Okänsligt för vatten och 
värme. 

Nr M 591. Tub storlek 
12x7 0 mm. Pris 0: 80 

Nr M 593. Tub sto rle k 
20X90 mm. Pris 1: 40 

Fönstertermometer Nr U 
1123, spritfylld och med 
tydlig avlösning . t-50 till 
-50 gr. C. Längd 18 cm. 

Pris 2: -

Köttermometer Nr U 
1292 med rostfri platta o. 
spets . Termometern an
vändes vid ugns- a. gryt
stekning av kött och gör 
slut pö all gissning om 
när steken är · fördig . 
Bruksanvi sning medföljer . 
Längd 165 mm. Pris 2: 85 

Akvarietermometer Nr 
U 21. Flyter i upprätt läge. 
Utmärkt även som bad
termometer, för fotogra 
fiska bad m. m. Längd 
150 mm. Pris.1: ..0 

c LA s ö R L s ö N & c, o A. - B., i N s lo N 

Rumstermometer Nr U 
1122 med Reaumur, Cel-

' sius o . Fahrenheit gra
deringar etsade i tj ock 
mässingsplatta. Höjd 13 
cm. Pris 2: 10 

Rumstermometer Nr U 
1121 pö mässingplatto 
längd 11 cm. Pris O, 95 

Rumstermometer Nr U 
1120 pö gullac kerad trä 
pl otta, längd 11 cm. 

Pris 0: 88 

Minimotermomete r Nr 
U 1172. Konstruerad sö 
att I . ex. nattens lägsta 
temperat ur kon av lösas 
pö mor.genen . Omstöll es 
med ett handgrepp . +40 
tiJI -35 gr. C. Längd m. 
fa ste 20 cm. Pris 2: 40' 

Termometer Nr U n, 
,M ototherm >, arbetar en 
ligt samma princip som 
de välkända Molo-Meter 
fjärrtermometrarna för 
bi la r. Instrumentet sam 
i varje detalj ör precl
sio nsutfört visar sövöl 
ytter- som innertempero
tur. Yttertemperoturen re
gistre ras av instrumentet 
geno m en 2 meter löng 
smidig wire, som ledes 
till utsidan av huset ge
nom I. ex . fönste rpo sten. 
Elegant utfört i bengul 
plast med ska la under 
glos . Storl ek 95X 80X 32 
mril. Pris 52: -

Fönstertermometer Nr U 
1289, Mini-Maxi. Omsorgs

Minimatermometer Nr fullt utförd och monterad 
U 1288, rund glastermo- pö slipad gla splatta . Om
meter med förnicklade stöllningsv red av förnick
öndbe slag . +40 till -40° lod mässing. Visar nat
C. Längd 17 cm. tens lägsta och dagens 

Pris 3: 95 högsta temperaturer . 

Fönstertermometer Nr 
U 1290, spritfylld, med 
törn. beslag. Längd 22 
cm. Pris 3: 25 

Badtermometer Nr U 
1151 med hyl sa av bok . 
längd 26 cm. Pris 1: 85 

Febertermometer Nr U 
525. Förstklassig kvalite 
ti I lverkod av Jena nor'. 
molgl as. lä ngd 130 mm. 

Pris 2: 35 

Plattans stor!. 200X60 mm. 
Pris 15: 50 

Biltermometer Nr U 1119, 
C. F. gradering. Med nöl 
pö baksidan varmed den 
lätt fästes pö önskad 
plats i bilen . Höjd 6 cm. 

Pris 1, 30 

Sporttermometer Nr U 
1118 av mässing i form av 
e n skida, med sökerhets
nölfäste pö baksidan . 
Längd 6 cm. Pris I: 25 

C L A S O H l S O N & C, o A. - B., I N 5 J O N 

Barometer Nr U 1267 
av polerad ek i fyr kan
tig eller ru nd modell . 
Slipat glas i förkrom ad 
lottning . Storl ek 11 x ll X 
4,5 cm. Pris 21 : -

Barometer Nr U 1189 
i ele ga nt utformat trä · 
hölje i form av en 
skepps ratt och med för 
kromad glasr ing. Baro 
meterhusets diam. 17 cm. 

Pris 26: -

Kortmätare dir ekt av
läsbar i km och delar 
därav för 8 olika kort 
skalor, dubbelsidig. Helt 
av förnicklad mässing 
med kupiga glas. Med 
löderetu1. 

Nr U 1286, med bygel. 
Nr U 1285, mep skaft. 

Pris 7: 85 

Kikare Nr U 1190, pr is
makikare 8X 25 av prima 
franskt fabrikat Svartlac 
kerade metalldelar och 
1öderkläd,el , mittdrev 
somt inställning för oli ka 
ögonavstönd . fodral av 
löder med axelrem med· 
följe r . Kikar en ör i sövöl 
optiskt som mekaniskt 
hänseende precisionsut
förd. Förstoring 8 ggr 
Obiektivdiam 25 mm 

Pris 105: -
Ki~are Nr U 1232, pris 

mak,ko re 8x 30 fabrikat 
och utförand e som för e
göende men med större 
ljusstyr ka. Objektivdiom . 
30 mm Pri, 136, -

Solglasögon Nr U 19 m. 
poloriserode sp litt erfria 
g_las i_gröblö färg Ame
nk . varldspatent Polari 
seringen gör att allo irri
terand e och bländand e 
ljusr eflex er försvinner 
Fodral av konstläder 

Pris 13, -

Solglasögon Nr U 20,
den moderna , amerikan
ska stilen med guldfärga 
de bögar och behagl igt 
gröna glas . Pris 6: 75 

Nr U 961, typ ,s:!va 15> militärmodellen. För
sedd med kraftigt skyddslock av svartlackerad 
ol~_m_iniu_m över huset, invändigt syftspege l som 
mo1l1ggor ett mycke t nogrant uttag ande av syft 
i !n[er. 400-Q_ra ~ering pö kompasshuset. 6300 pö 
l1n1alen. I ovng t samma som ,Silva h . En stark 
oöm, praktisk precisionskompass med vörldsrykte . 

Pris 32: -
Nr U 68, typ >Silvo h, är den mest använda 

tävlingskompassen. Specialvät skefylld , fungerar 
perfekt ned ti ll minus 42 grad er. Storlek 6x 12 5 
cm. 400-gradering pö kompasshuset och 6300-
gradering pö linjal en. ' Pris 22: -

N_r U 69i. typ ,Silva 2> i sto r!. 5X 10 cm. 400-gra-
denng . Vat skefylld . Pris 18: 50 

Skolkompass Nr U 71, typ >Silv a 5>. Med luft 
fyllt kompasshus och linjal i stor!. 5X7,5 cm. Har 
samma utförande i övrigt som de dyrare >Silva>· 
kompasserna. Pris 6, 50 
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Kamera Nr J m, >Agio 
lsalette V, 6x6 cm. (film 
6x9 cm, stor spole). Ka
merahu s av lättmetall m. 
rabusitklödsel. Förkroma 
de kanter, beslag och 
sidor. Inbyggd kika rsö
kare. Frantlinsin stöllning 
med tvåpunk tsmarkering . 
Uttag fö r trådutlösare, 
stativmutt er. Med antir e
fl exbe handlat objekt iv 
Agfa Agna r 4,5/8,5, syn
kro nsluta re Varia 1/25, 
1/75 och 1/200, tan gent
avtryck. Dimension er, 
4x9,8 X 14,5 cm. Vikt, 500 
gram. Pris 147: -

Beredskap sväska Nr J 
225, orig inal av löd er för 
Agfa lsal ette V. Med 
stativmutt er och axelr em. 

Pris 25: -
I ,.,.,,.....__ \ 

Kamera Nr J 216 ADOX 
SPORT, för 8 bilder 6x9 

-el ler 16 bilder 4,Sx 6 pö 
rullfilm 6X 9 cm trä spo le . 
Kamerahu s helt av metall, 
läde rklätt , synliga delar 
förnicklade . Läde rbälg . 
Toppavtryc k. Optisk ge
namsiktssökare. Ob jektiv, 
Radiane r 1 :4,5/10,5 cm T. 
Fra ntli nsinstä lln ing. Sluta 
re : Varia frön 1/25-1/200 
samt B. Bl ixtsynk ronis e
rad . Alla -skalar avläs
bara uppifrön. Dim., 155 
X85X 40 mm. Pris 159: -

Väska Nr J 198, passan
de för rull f ilmkam ero r 
6X 9. Tillv erkad av kraf
t ig t brunt läde r m. hand
och axe lrem. Pris 11: -
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Kamera N r J 219, >Lu
mix F> för film pö me
tallspo le (liten spal eJ. 
Bildformat 6x 9 cm. Ka
merahus av metall , klä tt 
med konstläder . Läder
bä lg. Akromatisk lins . 
Sluta re för tid och ögon
blick, med inby gg d syn
kronise ri ng. Briljan t- och 
ramsökare . Pris 66: -

Kamera Nr J 200, >Lu
mirex>, för film pö me
tallspole 6x9 cm. Kame
rahus av meta ll klätt med 
konstläder. Dimensioner, 
150X BOx36 mm. Toppav
tryck, ramsökare . Front
linsinstöllning . Lumiere 
sluta re för 1/10, 1/25, 1/50, 
1/100, 1/200, T och 8, syn
kroniserin g för lampblix
tar. Dubbelanasti gmat 
Specto r 4,5/105 mm. 

Pris 120: -

Småbildskamera Nr J 6, 
,Finet ta> för 36 bilder 
24X36 mm pö 35 mm film . 
Topputlösare, automatiskt 
räkneve rk, film- och ex
pon eringsspö rr, själv 
spännande speci alslutare 
för 1/25, 1/50 och 1/11)() 
sek. sarr,t tid. Utbyt bar , 
T-behandlad op tik Fine
tar 1, 2,8/45 mm. Bli xt
kontakt, genomsiktssöka
re, filmplantrycksplatta 
och skena för diverse 
til lbeh ör. Kamerah us av 
metall med alla blanka 
dela r förkromade. Dim. 
130x70x45 mm. Förn äm
l ig tysk till verkning. 

Pris 145: -

Beredskapsväska Nr J 8, 
or iginal, för ovan st6ende 
kamera. Av bru nt löder. 
Med hand- och axelrem. 

Pris 23: -

Kamera Nr J 203, UNI 
BOX FOR RULLFI LM, 6X9 
cm m. meta llspole . Bild
format 6X6 cm. Helt av 
bake l it . Ext ra stor och 
ljusstark spege lsöka re. 
Slutar e för tid a . ögon 
b lick. Storl ek 100X 95x90 
mm. En el egan t a. mycket 
prisv ärd kameranyhet sam 
ger utmär kta bilder. 

Pris 22: 50 

Beredskapsväska Nr J 
204, fö r UN IBOX-kame
ran av mönsterpressat 
ljusbrunt läder med fö r
kromat lös och axe lrem. 

Pris 12: -

Kamera Nr J 217 >Diana
Box> Bildformat 6X 9 (trä
spole) . Slutare f . t id ell er 
ö11onblick. 2 bländare. 2 
briljantsäkare . Kamerahus 
helt av bakelit . Med be
redskapsvöska av krafti gt 
löder . Pris 24: -

.. ~ .-.. .,:; 
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KAMERA Nr J 172, , Pho
tax, för rullfilm 6X 9 cm, 
med metal lspole. Med 
genamsikts öka re, tid- och 
öganb l icksinställn ing, för 
1/25 och 1/100 sekund, tvö 
bländare och tappavtry c
kare . Spira lformigt obje k
tivutdrag som pö smö
bildkamerar . Kamera ns 
storlek 15x9 cm. Tillverk . 
helt av bake lit. 

Pris 31: 50 
Beredskapsvä ska Nr J 

173, av löder för kamera 
Nr J 172. Pris 19: 50 

Porträttlins Nr J 174, för 
kamera Nr J 172, at t an
vändas vid porträttfot o
grafe r ing . Pris 6: -

Spegelbox -kamera Nr J 
195, ,FU L-VUE>, fö r rull
film 6X9 cm på trä spole. 
Bildfo rmat 6x 6 cm. Soli d 
och lättskött kamera helt 
av frostla ckerad plåt m. 
förkromade beslag. Ljus
stark spegelrefle xsäkare, 
slutare för tid och ögon 
blick samt 9yståndsi n
stöllning . Bä'rrem av 
plast . Dimensioner, lOOX 
100x75 mm. Pris 42: -

Väska Nr J 196 för 
ovanståe nde kamera. Be
redskap smodell av brunt 
löder med axelrem . 

Pris 15, -

Kamera Nr J 201, , Kodak- Brownie 620 C>, för 
rullfilm 6X 9 cm på meta ll spol e. Lättskött 16dka
mera av metal l, som tar skarpa och bra bil der 
frå n c,a 3 mtr till oänd li gt . Utrustad med :v~ sto
ra, tydli ga br il ja ntsäkare för höjd- och t_varfor
mat Sluta re för ögonblick och 8-expon enng . 

· Pris 28: -
Kamera Nr J 202, ,Kodak- Brownie 620 E>, fö r fi lm 

6x 9 på metall spo le. En elegant ac_h ".ölutrusta_d 
lådkamera, fö rsedd med inbyggd fo rsattslins for 
avstånd fr6n 1 till 1¾ m och inbyggt gulf ilter. Av
tryckaren kan 16sas för undvikande av oavsikt l ig 
avt ryckning . Slutare fö r ögon blick och B-expo!'e 
ring, synkronisera d för lomp b(ixtar . Stora,. tydl iga 
briljantsäkare. Pris 39: 20 
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Kamera Nr J 19 ,G evabox> för bildformat 6X 9 
cm., stor spole . Elegant utförd helt i metall med 
svart klädse l och bl onkförk romade beslag. Obj ek
tiv F: 8 med frontlinsinställning för olika avstånd. 
3 bländare . Sluta re för tid och ög onblick . 2 bril
jant sökare, stativmuttrar och blixtkontakt . 

Pris 32: 50 
Synkroblixt Nr J 20 pa ssande till ,G evabox >. 

Av bake lit och lättmeta ll. Med ba tteri er . 
Pris 12:

Batteri Nr J 21 t i ll ovonstöende synkrablixt . 
Erfordras 2 st. Pr st. 0: 60 

Kamera Nr J 9 ,Vre
debox, bildformat 6x 9 
cm. för rullfilm pö stor 
spole . Kamerahus helt 
av metall med konstlö
derklädsel. Slutare för 
tid och ögonblick. 2 
bländare, briijant sökor e 
för höjd- och tvörformat 
samt föste för tr6dutlö
sare. Pris 22: -

Boum-filter. Kvalitetsfil
ter i höllare av förkro
mad mässing . Fasthölla s 
av skruvring och kunna 
lött bytas ut. Kunna an
vändas med eller utan 
motljusskydd. Med fjäd 
rande klämfa11ning , 

Nr J 223 för objektiv
diamet er 23-27 och 26 
-30 mm. Pris 9: 50 

Nr J 229 för objektiv 
diam eter 29--33 mm. 

Pris 12, -
Etui Nr J 224 för filt er 

och linser upp till 42 mm. 
Pris 1: 95 

Kamera Nr J Il ,Fo
tax Mini >. En behänd ig 
småbildskam era i fick
format. Tager 12 bilder i 
storl. 2½X2½ cm. pö en 
Fotaxfilm . Slutare för tid 
och ögonblick. Dim. BOX 
55x45 mm. Pris 11, 50 

Väska Nr J 12 av löd er 
med axe lrem, passande 
>Fotax Mini> .' Pris 4 : 95 

Film Nr J 13 >Fotax, 
2½X2½ cm. 12 exp. 

Pris I, 80 

Motljusskydd med på
sticksfattning. 

Nr J 228 för obj ekti v
d iam.: 25, 27 eller 28,5 
mm. Pris 3:

Nr J 221 för 30 el ler 
32 mm. Pris 3: 30 

Etui Nr J 222, för mat
ljusskydd upp till 58 mm 
ytterdia m. Av pr ima 
brunt läde r. Med utskär
ning ar för remmen ti ll 
kameraväsk an. Pris 4: 50 

BLIXT 
Blixtpatron Nr J 67, i 

Wall Disney tecknade glasrör. Utveckla hög st 
kortfilmer för 8 mm pro- obety dlig rök . Ob eg rön
jektorer . landning pö sad hållbarh et. Bruksan
ena sidan. Brandsäkra. visning medföljer. 
Föras i 1'5 och 30 meters Storl. Nr I. 
längd motsvarande ca 3 Pris pr st. 0: 40 
och 6 min. speltid. Pris pr 10 st. 3: 30 
l 62. 15 m. 13, 50 Storl. Nr 3. 
L 63. 30m. 23, 50 Pris pr st. O, 55 
Begär filmförtecknlng. Prfs pr 10 st. ~, 65 

CLAS OHLSON & C, o A. - B., INSJON 

Exponeringsmätare Nr 
J 40 >Horvex>. Fotoe lek
trisk med en del extra 
finesse r, som g ör instru
mentet synnerligen be
kvämt att använda . Av
lösni ng sker direkt utan 
omräkning. Mätomröde , 
1/3000 sek.-2 min. DI N
och ASA-grad ering. Ett 
kvali te tsinstrument f . sto
ra ansp råk. Kompl. med 
beredskapsetui av löder. 

Pris 75: -

Trådutlösare Nr J 57, 
längd 13 cm. Pris I: 10 

Lampblixt Nr J 176, 
PHOTOFLUX PF 25 N, c ,a 
25000 Lumensek. Behag 
lig att använda, avger 
varken eld eller rök. 
För batteritändning 4,5 V. 
Storl. 36x7 5 mm. 

Pris 1, 10 

lampblixt Nr J 205, 
Photo flux PF 14 N, ca 
14000 Lumensek. Storl . 
30X 60 mm. I övrigt som 
J 176. Pris 0: 80 

Kartangrefle klor Nr J 
184, hopfällbar o. invän
digt metallfolierad. För 
blixtlampor . Pris 0: 60 

Fotolampa Nr J 179, 
500 watt, 13000 lumen. För 
110, 127 eller 220 vo lt. 

Pris 9: -

Blixtutlösare Nr J 41 
FI NELUX i fickf ormat m. 
refl ektor som automa
tiskt hopf ö ll es och med 
en knapp på baksidan 
nedskjutas i hy lsan. För 
lampor med bajo nett
fattning . Ett vanligt 1re
vo lts batt eri anvä ndes. 
I e legant läd eretui. 

Pris 39 , 60 

Blixtaggregat Nr J 25. 
Arbetar med en elektrisk 
energi av 25 valt och 8 
amp. mede lst kond ensa
tor och batteri p6 22,5 
volt. Härige nom ernö s 
abso lut konstant fö rdr5 j
ning och full tändsöker
het oavse tt om batterier
na 6r brukad e längre el 
ler kortare tid . Elegant 
utförande. Bajonettso cka! 
med utkastare . Monte
ri ngsskena och tysk ko
'neraskruv. Kompl. med 
sladd 3 mm. men uta~ 
ba:•eri. Pris 24: -

Batteri Nr T 181, 22,5 
.-011. Passande ovanstå 
ende och andra konden
sator-bli xtstavar . 

Pris 4: -

Fotosol Nr J 178, foto 
lampan för amat öre r. 300 
watt, 10000 lumen. Finnes 
för 110, 127 ell er 220 volt. 

Pris 4: -
Uppgiv önskad spänning I 

Kartongreflektor Nr J 
185, som ovanst6e nde m. 
avsedd för elljuslampor . 

Synkronisator Nr J 168, 
bli xthöllare närmast av
sedd för Kodak- Brown ie 
620 E men kan även an
vändas till andra kame
ror . H611are fö r lamp
blixtar Nr J 205 o . J 176. 

Pris 1,- Pris 16, -
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Synkronisotor Nr J 226 
STOLMA-FLASH av för
kromad mässing i högsta 
kvolite. Batterihyl sa av 
svart plast för van liga 
fi cklampsbatterier . Kon
tro ll ompo. Fattning lär 
lampblixtar med såväl 
bajonett- som normal soc· 
kel. Sladd m. rund 4 mm 
nippe l passand e de flesta 
synkronu ttog . Kamerafäste 
med tysk och enge lsk 
skruv . Högglanspolerad 
reflek tor av lättmetall , 
140 mm i diom . 45: -

Fickstativ Nr J 199. Ut
fört av blankpol era t al u
minium och förnick lad 
mässing . Med stadi g kul
led som hålle r kameran 
orubbligt i varje önskat 
läge . Tysk skruv. 

Pris 8: 25 

Universolled Nr J 220 
PRESTON. För vanliga ka
meror och smolfilms kome
ror . Helt vridbar runt ho
ri sontol/ vertikolox lorno o . 
låsbar i a llo lägen endast 
geno m vr idnin g på hand
taget. Pris 12: -

Plåtar Nr J 36, Ge
voert Ponchromoso. En 
högkä nslig , Pankro matisk 
plåt 32 Sch., lämplig för 
de ' fl esta fot og rafi ska 
ändamål, men rekomm. 
särskilt för land skap o . 
andra färgrika motiv . 
Format cm. Pr duss. 

6½ x 9 4 , 50 
9x12 7,35 
10X 15 10, 10 

100 

KODAK RULLFI LM. 
Verichrome är en mjuk, 

högk änslig lj usgårdsfri Universolfromkollore . 
film . Känslighet 50 ASA= Kodok D-72, lär papper 
29 Sch. somt sk6 !framkallning av 
Nr Storlek Pris f i lm o. plåtar . En mjukt 
77 4X 6 5 2: - o . klart arb etande from -~ 78: 6x 6' 1: 75 kallare som ger godo 

J 79. 6x 9 2: - res~ltot med va cker gra -
J 80. 6x 9 plåtsp . 2: - dot,on. 
J 81. 6,5x 11 2: 50 Nr J 164. Förpack ning 
J 82. 8x l0 ,5 3: 60 fö r 200 kbcm bru kslä rd ig 

Kodok Plus X är en lösning . Pris 0: 50 
hostig, finkornig, ponk ro- Nr J 167. Förpa ckning 
malisk film . Känslighet 50 för 3 lit er br ukslärdip 
ASA=29 Sch. lösning. Pris 1: 85 
/'t,_ SJ~t} l~ Nr J 163. Originalfla ska 
J 87_ 6X 9 2 , 20 fö r 750 kbcm brukslärdig 
J as. 6X 9 plåt sp. 2, 20 läsning. Pris 1: 38 

Kodok Super XX ä r en Kodok finkornfromkol -
ytte rst känslig film för lore DK-20 för film och 
dåliga ljusf örhål land en. plåtar . Ger ultrafint korn 
Känsli ghet 100 ASA=32 och medger därför krof -
Sch. tig förstoring. 
Nr Storl ek Pris Nr J 33. Burk 

J 89. 4X 6,5 2: 20 lösning. 
J 90. 6X9 2: 20 Nr J ~•. Burk 

för 1 lit. 
Pris 1: 80 

J 91 6x 9 plåt sp. 2, 20 .,.. 
11iord Selochrome Nr J lösning, 

fö r 4 lit . 
rris 4: 45 

170. En or tokromatisk Surt Fixersolt Nr J 35, 
högkänslig och l jusgårdJ · Kodok, i bur kor om 200 
fri f il m. 6x 9 cm. Tro- gram . för 2 li te r bod . 
spole. Pris 2: - Pris 1: 05 

llford HP3 Nr J 171. 
Pankromatisk och hög
känslig (32 Sch.) Träspo
le . 6x 9 cm. Pris 2: 20 

PAPPER 
Gevoert Ridoxpopper i 

fo rmat 6½x9½ cm, vitt , 
blankt. 100 och 20 för
packningar . 

Nr J 117. Extra Hart , 
för tunna och kraftlösa 
negativ . 

Nr J 118. Hart, fö r mju
ka negativ, uta n nämn
vä rda kontraster . 

Nr J 119. Normal , nå
mot ml'uko re än ' Ha rt, för 
norma a nega tiv . 

Nr J 120. W eic h, mjukt 
arbetande för kont rastri 
ka negativ. 

100-blods förpacknin g . 
Pris 4: 95 

Emaljskål av kraftig vit
emalj era d stå lplåt med 
blå kanter. 

Nr J209, storlek 14x 19 
x 5 cm. Pris 7: 20 

Nr J 210, stor lek 18x24 
x 4,5 cm. Pris 9, 75 

Ståndfromkollningsdoso 
Nr J 3 ARO, tillverkad 
av syrafast bakelit och 
med celluloidbond . In
satsen är ställbar för 35 
mm småbildslilm , 4X6 ,5 
somt 6x 9 cm rullfilm . Do
sans rymd 310 kbcm. 
Komplett med 6 cm bond . 

Pris 19: 50 

Celluloidbond lär ARO 
from ko llning sdoso. 
Nr J 4 Bredd 4 cm. 

Pris 7: 50 
Nr J 5 Bredd 35 mm. 

Pris.7: 50 

Emaljskål av krämfär
ga d stålplåt. 
Nr J 15 fö r 9X l3 cm. 

Pris 1: 45 
Nr J 16 för 10x l5 cm. 

Pris I, 70 
Nr J 17 fö r 13X l8 cm. 

Pris 2, 40 
Nr J 18 lär 18X32 cm. 

Pris 6, 95 

Förstoringsoppo~ot 1-:!r 
J 37. ,Un ip rint Junion for 
negotivformot , 6x9 cm-
24X 36 mm. Med opolglos 
men kon utan ändri ng 
fö rses med dubb elkon 
densor . Mycket lätt och 
snob b att arbeta med o . 
därför omtyckt av ama
törer. Obj ektiv 1 ,6,3/75 
mm. och tre ovmosk
ningsbleck . Ljuskälla: 
opollompo lQO watt . 

Pris 96: -

Opollompo Nr J 38.För 
lärstoringsopporater . 100 
watt. Finnes för 110 ~ch 
220 volt. Uppgiv spon
ning. Pris 2: 80 

Dubbelkondensor Nr J 
39 med fattni ng, Poss~n
de ,Unipr int Junion ,for
storingsop porot . D,om . 
120 mm. Pris 56, -

AKRISKOP Nr J 14. Ett 
optiskt instrument med 
vars hjälp mon ställer i,n 
förstoringsopporaten d•· 
rekt på negativets silver
korn varigenom absolut 
skär pa lätt och snabbt 
ernås. Helgjutet stativ 
med svart frostlo cker ing. 
Höjd 150 mm. Bruksanvis
ning medföljer . 

Pris 24: -

Projektionslock Nr J 'O, 
med vars hjälp mon _!<an 
rita på glos med block , 
blyerts eller färgpe~nor, 
var igenom mon direkt 
gor skioptikonbilder . Aven 
för rek lomändomöl är 
detta lock värdefullt . Av
lägsnas lätt utan att ef
terlämna spår. Flaskor 
om 25 gr . med bruksonv . 

Pris 2, 50 

C L Ä s O H L s ÖN & C I O Ä. -1., I N s J 0 N 
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Högglonspress Nr J 206. Behändig elektrisk tork

opporot avsedd fö r amatö rens behov .. Dubbe l· 
sidig , torkyt o 24x 30 cm på vardera sidan. Till 
pressen används glansplåta r mot vilka kopiorna 
på van ligt sätt lo stpressos i vått tillstånd . Motto 
bilder uppläggos med boksidan mot glan splåten . 
I bägge fallen hålls bilderna piano av spänn
duken. Torktiden är 5-10 min. Effekt 140 watt. 
Finnes för 125 eller 220 volt . Utan glansplåtar . 

Pris 38: -
Glansplåt Nr J 207. Högglonsförkromod mässing

plåt 20x3 0 cm. 0,5 mm tjock. Avsedd lär såväl 
glanspressar som för lång sam tor kni ng. 

Pris 9: 40 
Glansplåt Nr J 208 av högglanspolerad alumi-

nium 20x30 cm. Pris 4: 50 

Skar moskin Nr J 31 med 
centimete rr utot skärbord 
av bak elit . Kniv oc h an
håll av prima stål . Cel 
luloidlinj o l. Skärlängd 16 
cm. Pris 21: -

Skärmaskin Nr J 32 
>Prominent>. Helt av stö l 
lackerad i bengul färg. 
Graderad celluloidlinjol. 
Skärlä ngd 25 cm. 

Pris 33: -

Fotohörn Nr J 181, 
transparenta och dubb e l
sidigt gummera de . I as
kar om 100 st. 

Pris pr ask 0: 70 

Fotorom Nr U 953, ov 
plosti c i röd, vit, gr ön 
ell er blö färg . En lit en 
näpen rom i stor!. 58x58 
mm. Pris 0: 45 

Amotörolbum, för upp 
klis tr ing av bilder . Pär
mar av läd erka rtong. 24 
sidor. 
Nr 

J 100. 
J 101. 

Stor! . 
27X20 
33x24 

Pris 
I : 85 
2: 20 

Moderna fotoalbum med blod av ljus kartong. 
Dels spi ralh äftade och dels med löstag bara blod . 
Stor lek 22X24 cm. 

Nr J 158. Pärm klädd med läd erimi t. 20 spiral-
häftade blod. .. ..... ... ........ . .... .. . Pris 4: ~0 

Nr J 162. Styv vadderad pärm, klädd med skinn 
och noturfärgot linne. Deko r : >Törnros,. 3q spiral
häftad e blod. .. .. .. .. • . .. .. . .. .. .. .. .. Pris 11: 25 

Nr J 22. Dito klädd med konstläder . Dekor , ,S ,t 
Göran, . 30 löstagbara blod . . . . . . . . . . . Pris 9: 75 

Nr J 24. Dito helt klädd med skinn. Dekor , ,Fre
gatt, . 30 löstagbara blod ...•.... . . . . . Pris 18, 50 

Nr J 23. Dito helt klädd med skinn. Dekor , 
,orn, . 30 spiralhäftade blod . ..... .. . Pris 13: 75 

cl Ä s. ö R L s ÖN & c, o Ä. - a., IN SJ o N 

Framkallning och kopiering 
Vi mottaga fl im och plåtar för fr amkallning och 

kopiering. Kontakt- och storkopior utföras pö 
blankt vitt papp er. Förstoringar pö matt kartong
t jock t papp er. 

FRAMKALLNING 
Rullfim , alla forma t. 
Plåtar och planfilm, all a 

do ck högst l0 x 15 cm 

Pris pr rull e 0: 90 
format , 

Pris pr st. 0: 25 
KOPIERING 

Kontaktkopio 4X6 ½ cm Pr st. 0: 25 
> 6X 6, 6X 9 cm Pr st. 0: 33 
> 6½ x ll, 8X l0½, 9x 12 cm Pr st. 0: 40 

Storkopia 7½XI0 cm 
, 9x l2 cm 

10x l5 cm 

Pr st. 0: 46 
Pr st. 0: 52 
Pr st. 0: 58 

Förstor ing efter nega tiv: 
Format 13Xl8 cm 

, 18x24 cm 
> 24X30 cm 

Pr st . I : 65 
Pr st. 2: 85 
Pr st. 3 : 90 

Reproduktion (avfotografering l, utföra vi icke 
och kunna sölundo ej ötogo oss kopiering ell er 
förstoring efter insända kopior. 

Färglöggning av fotografier är mycket popu
lärt, lätt att läro och samtidigt en rolig hobby. 
Några större arti st iska anl ag erfordras ej. 

FOTOFÄRGER Nr J 10. 
Satsen innehö ll er 4 o lika 
transparenta färger, rätt, 
blått, gult och gr önt, som 
kunna blandas till flera 
o li ka färg er och nyan 
ser. Med ledning av den 
medföljande bruksanvis
ning en kon varje amatör 
själv utan svörighet färg
lägga sina fotografier. 

Pris pr sots 3: 95 

Fotofärger Nr J 29. I 
satser om 9 transparenta 
speci alf ärger i flaskor 
iömte pensel. Med dessa 
färger kunna även blan
ka bilder färglägg as och 
högglonsos . Genom 
blandning kan varj e 
tänkbar färgton ernås. 

Pris 9: -

Fotofärger Nr J 30. I satser innehålland e en tub 
var dera av 12 sorterade färg er, lä rsvog ning s
medel, palett , terpenti n, bomu ll och pinnar . 
Bruksanvisning. Pr sats 18: -

Skyddsfodrol av ,Sm
svetsod klo r plas t. Starka 
och behagli ga skydd lär 
fot on, kartor, körkort m.m. 
Nr Stor!. mm. Pris 

P 70 55X70 0: 40 
P 71 65x 95 O, 50 
P 72 90x 120 o, 65 
P 73 95X 130 0: 70 
P 74 11Sx l55 o, ~5 
P 75 160x 220 1, 40 
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TYSKA PRISMAKIKARE I högsta kvalitet och pre
ci sion såvä l optiskt sam mekaniskt . Stabilt och 
lätthant erligt utfö ra nde i lätt meta ll med läder 
klädsel. Såvä l cent rumskruv sam separat aku\ar
instö llning . Antir efl exbehandlade linser s. k. T
aptik ger klara bilder med uta"'.ord entlig skärpa . 
Läderfodral med axel rem medfa\1er . 

,,...... 

Fickmikroskop Nr U 1300. Ett pr eci sian sutfört lit et 
mikro skop med 6 förstoringsg ra de r, 40--120 ggr . 
Svartl ackerad hylsa med f int fö rn ickla de delar . 
Förnä msta tyska tillverkning . Sto rl ek 145X 17 mm. 

Pris 36: -

Kikare Nr U 109. Av 
plast och mycke t lö tt . 
Mi ttdrev och ställbar för 
olika ögonavs tå nd. För
stori ng 2 ½ ggr. l jus
sty rka 40. En utmärkt 
kikar e för spo rt och 
jakt . Höjd 12 cm. lin ser 
av prima optiskt gl as. 

Pris 11: 75 

• Lupp Nr U 1138 med 
infattning av svart bak e
lit, sto rl ek 30X 36 mm. 
Sty rka l ½ e ll er 2. 

Pris 2: 95 

Lupp Nr U 1139, lika 
som föregå ende men i 
styrka 2½ el ler 3. 

Pris 2: 85 

Urmakarelupp Nr U 
1234, kraftig t förstorand e, 
s. k. stenhålslupp. 

Nr Först. X lj usst. P is 
u 14. 6x 30 162 
U 15. 8x30 176 
u 16. 10x 45 246 
u 17. 7x5 0 299 

Fickmikroskop Nr U 1287. 
Utfö rt i form av en penna 
av !ö rn. mässing. Trots 
de små d imensionerna 
ger mikro skop et mycket 
skarpa och rena b ilde r i 
25X för storing . Längd 
125 mm. Pris 11: 75 

Fickmikroskop Nr U 1299 
i storl ek som en fickpe n
na, 12 cm långt, med 
kl ips. Ge r kla r och tyd 
l ig b ild med ca 25 gg r 
fö rstori ng. Pris 7: 95 

Försloring sgl os Nr U 23, 
med 45 mm glaslins . 
Vridbart inf öst i fodral 
av lä de r. Pris 3: 50 

Mikroskop Nr U 9?. 
Precisio nsutföra nde med 
kugg stång och drev fö r 
instäl lning . Fällba rt fö r 
o lika vink elin stö llning o r. 
Runt bord med ,fjädran de 
preparothålla re. Revol
verbländar e. 1 okular 
och 3 akromati ska ob 
je ktiv . Förstoring : 60, 120 
och 180 gg r. Med 6 pre
po rotg \os och förva r ings
låd a av tr ä. Höjd 20 cm. 

Pris 54: -

Mikro skop Nr U 1187, 
av fro stlackerad meta ll 
med förkromad objektiv
tub . 1 objek t iv o. l oku
lo r. Friktions grovi nstö ll
ning. Fininställning me
de lst snäckgå ng. Ställbar 
p lonspege l o . fyrkantigt 
obj ektb ord med fjädran
de hålla re . 5 preparat 
medfö lj er . Förstoring ca 
60 ggr. Höjd 16 cm. 

Pris 18: 50 

Pris 4: 15 

Kikare Nr U 108. Av 
meta 11, svor tlo ckerod med 
mittskruv för inställning 
en. Ger tydlig b i ld och 
är trots det billiga pri set 
fullt an vändba r . Höjd 9 
cm. , .... . ...... Pris 4, 25 
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Trådräknare Nr U 1179. 
Har skarp optik med för
storing 4X linjärt . G 'lor d 
av mässing i hopf ö l bar 
fickmodell. Pris 3: 10 

Lösglas i god kvalitet 
med sto r förstori ng . Glos
lins i förni ckla d infott
ning med skaft av ba
ke lit. 
N r 

U 84 
U 85 
U 86 

Diam . 
60 mm 
75 > 

100 > 

Pris 
6: 50 
7 : 50 

12: 25 

Skolmikroskop Nr U 93. 
Av mässing . Med stä llbar 
belysn ing sspege l o ch 
fjädrande pr eparathål 
lo re. Skörp einstö lln ing 
geno m vridn ing av oku
lor et . Med 3 pr eparot
gla s. Försto ring 50 ggr . 
Höjd 9 cm. 

Pris 5: 60 

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

Ritbest ick Nr E 25, för ingenjö rer, 
tek n. stud. Precisions instrument i hög kval it et av 
pol. stål och [örn. mässing. Sommetsklöt t etui i 
stor\. 12X27 cm med inne håll en \. illu strati onen. 
Bl, a . med streck- och punkt li njeringsoppo rot. Penlaganpri sma Nr U 82. 

Stor\ , 38x78 mm. Med 
skåra för genomsikt och 
vridbart dommskyd d . 

Pris 38: -

O vanstående instrument 
iir0 av förnä msta tyske 
tillverkning med omsorgs 
fullt slipad e prism or 
(?umbärliga vid fö ltmö t
n1ng oc h kortlöogning 
m. m. Se vida re hä rom i 
vår bok , Föltmö tn inA och 
avvägning, N r BB 378. 

~ 

Spegel Nr U 1208. Tond
löko rspege l av förkromat 
ro stfritt stål. Diom . 22 mm' 
Längd 16 cm. Vörd efulli 
hjälpm ede l vid diverse 
undersöknrngo r inom ra
dio och finm ekanik m. m. 

Pris 4: 75 

Spegel Nr U 97 ör i 
l ikhe t med U 1208 men i 
enkla re utförande . 

Pris 1: 95 

Kollektor Nr T 2149 med 
18 lame ll er. Diom. 18 mm, 
br edd 9 mm och oxe lhå l 
5 mm. 

Pris 1: 50 

Ficklampa Nr T 66. I 
storl ek som en rese rvoar 
penna, med klips . Helt 
av aluminium med spets 
av röd pla st. Med gl öd
lampa men uta n batt eri. 
Lä ngd 12 cm. 

Pris 2: 20 

Ba!leri Nr T 184 pas
sande ova nstående fick
lampa . 14X l02 mm. 3 
.volt . Pr st. 1: 15 

- - ----
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Ritbestick Nr E 49 med 
passare av pole rad och 
förnicklad mässing i som
metsklött etui i storlek 
165x 65 mm. Pris 6: 35 

. --~- -
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Skolbest ick Nr E 48 med 
passare och drags tift i 
etui storl ek 135x 50 mm. 

Pris 2: 85 

Rotator fö r 4,5 volts 
f ick lampsbatte ri. Bästa 
rörli ga skyltfö nsterr ek lom 
för a ll o bran scher. G år 
6-8 vecko r med samma 
batt er i. 

Bästa schwe iziska pre
cision sfa brik at. Hölj e av 
svar t bake lit med p la ts 
för batte r i inuti. 

Nr U 263, med 14,5 cm. 
skivtallrik . Pr is 43: -

Nr U 264, med 10 cm. 
skivtall ri k. Pris 45: 50 

Ser:,ic_ela_mpa Nr T 64. Bestå ende av en pla st
stav I fa!nick!o t hon_dtag, som även utgö r batt eri · 
hyl sa. L1uskn1ppet ar starkt koncentrerat vari ge 
nom lampan bli r särsk ilt an vän db ar för radio
re paratör er men även för a ndr a, som behöve r en 
ljusk ä lla f~r s~åråtkaml igo ställen .Med g löd lampa 
och bott en . Longd 52 cm. Pris 21: -

CLAS OHLSON & C : aA .- B., INSJON 

Pris 74: -

Textpennor Nr S 13 
ATO-m ode ll. 11 st penna; 
i bredd, 0,35-2,8 mm, 
uppsa tta på ko rta. 

Pr sots 1: 90 
Textpennar Nr S 14 

REDIS-modell. 9 st. pen'. 
nor i bred d ½-5 mm, 
uppsa tta på ko rta. 

Pr sots 1: 50 

Plakalpennar Nr S 15 
7 st. o lika penno r i bredd 
5-20 mm, uppsatt a på 
karta. 

Pris pr sols 2: 95 

Linaleumsnittsals Nr E7, 
bestående av ska ft, 5 oli
ka skörp enno r och utdra
gare. Pr sots 2: 50 

Rökneap;,arat Nr S 240 
fö r addi tion och subt rak
tion av upp t il l 7-siff rigo 
ta l. Med någ on träning 
kon man uppn å stor 
snabbh et. Storl ek 115x 
57 mm. Med etui. Utf örli g 
bruksanv isning med fö lj er . 

Pris 7: 35 

Häftapparat Nr S 10. 
,Rexe l>. Kraftig konstruk 
t ion helt i stå l. Uppfä ll 
bar för häflnin g även 6 
plana yto r, a ffi scher ing 
etc. Längd 12 cm. 

Pris 3: 85 
Häftklamm er Nr S 11 

,24/6> pa ssande bl. o . 
ovonst . appa rat. I askar 
om 1000 st. 

Pr ask 0:65 

~ 
Sax Nr U 32 med av

rundade spetsa r, lämp lig 
för bom. Längd 10 cm. 

Pris 1: 75 

. Telefoner 9v Teleorof verkets CB-modell, utbytta 
v1<;J auto matisering, al ltså a nvända men i bästa 
skick och renovera de. Telefone rna öra dessutom 
~fl' kopplode och försedd a med annan ri ngk locka 
fo r att kunna a nvä ndas som loka ltelefon er med 
batt eri dri ft . {Ett batt eri U 720 användes t i ll va rj e 
apparat. I 

Bordstelefon Nr T 2063 en \. bilden . Pris 24: -
Väggtelefon Nr T 2062. Pris 18: 50 
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Bitantenn Nr T 120, to'r
peda ntenn, 4-delad, längd 
2 m. Ti I lverkod av för
kromad mässing . Bakelit
fästet är inställbart tär 
olika lulni ngsvinklar . 1 m. 
koaxialkabe l med slift
anslulning . Pris 26: -

Bilantenn Nr T 119, fö r 
sid omontering, 4-de lad , 
max.längd 190 cm. I öv
r ig! sam föregöende . 

Pris 19: 75 

Antenn Nr T 58, av alu-
miniumr ör, te leskopi skt 
utdragba r ko nstruktion , 
4-delad och 4 m. I6ng. 
Ytte rrörets diam. 20 mm. 
Kraftigt stäl lbart golv. 
fäste. Pris 29: -

Fönsterantenn Nr T 57, 
av al uminium rör. Längd 
260 cm. Go lv. fäste med 
stä llb ar lut ning. 

Pris 8: 75 

~:: = ) 
Antenngenomföring Nr 

T 1591. Klömmes fast mel
lan fönste r och karm . All 
borrning obehövlig . Längd 
25 cm. Pris 0: 85 

Åskskydd Nr T 1667. 
Automat. bli xt- o. över
spönnin gsskydd fö r an
tennen . Köpa av bakelit. 

Pris 3: 20 
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>Walk ie-Talk ie> Nr T 92. Engelska armens typ 
WS-38/MK 2. Bestör av sändare-mottaga re 16 
watt , 7300-9000 kc/s) hörtelefo n, strupmikrofon, 
stovontenn, vä ska med bä rrem samt löda med 
3 reservr ör. Allt ö r fabriksnytt. Pr sats 145: -

Telegrafnyckel Nr T 60 
med 2-polig jack o. jord
ning skob el. Reglerbart 
kontoktavstönd o. fjäd er
tryck . Helt kap slad i me· 
tallhölje med berörings
skyddade, oxidations fri o 
kont akter. En synne rli ge n 
prisvärd surp lusvara . fo. 
briksny . Läng d 13 cm. 

Pris 12: -

g·-. 
Säkringshöllare får bil 

rad iosök ringa r. 
Nr T 117, med sladda r. 

Kr. 2:70 
Nr T 118, utan sladd ar. 

Kr. 2: 30 

Tangentmekanism N~ T 
190, samma som anvon
des p6 radioapparat er 
med tryckknappsinstäl l
ning . Lämp lig för mönga 
andra öndam6 I och ex
pe riment. Storl. c:a 12X 
19 cm. Restpa rli, utför
säl;es fö r endas t 3: 95. 

Trimnyckelsats Nr T 138, 
av plast. Tre dubbla 
hyl snyck lar med 6 olika 
vidd er samt en dubbel 
mejsel . Längd 10 cm. 

Pr sals 4: 20 

Åsksäkring Nr T 96 för 
telefon- el ler rodio ppa 
rater . Gla srör i storl . 15 
X64 mm. Pris 0: 85 

Tonhuvud Nr M 47 
PM F, ett av marknad ens 
abso lut förnämsta fabri 
kat. Kombinera t för s6· 
väl inspelning som rade
ring. Jämn frekvenskurva 
intil l 10,000 p/s. - 56 
dB. Impedan s 750 ohm. 
Nylonslitbana . Amer. 4-
stiftsocke l. Pris 65: -

lnsp elningströd, i extra 
prima kvalitet, p6 stan· 
dardspola r, med änd· 
band, passar 1r6dspelore 
av alla förek ommande 
fab rikat . 
Nr M 69, för 15 min. spel 
tid . . . . . . . . . . Pris 12: -
Nr M 70, för 30 min. spel
tid . . . . . . . . . . Pris 16: 50 
Nr M 71, för 60 min. spel
tid .. . ..•.. . .. Pris 27 : -

Extra tomspole Nr M 75, 
av be .wit pla st. 

Pris 1: 50 

Kontoktskydd Nr T 174. 
Ett enke lt och effektivt 
skydd all sätta i vöggut· 
tagen , s6 att smöbarn ej 
ka n 16 ström . 

Pr st. 0: 30 

Lamphålla re Nr T 62 av 
mässing. Normalgöng . S· 
märkt. Pris 1: 50 

Lamphöllare Nr T 63 av 
mässing. N ormalgäng. 
Med en skörmhö ll are· 
ri ng. S·märkt Pris 1: 75 

' 

,, 
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Nyckelströmbrytare Nr 
T 24, dyrkfri konstruktion 
av pertina x med fö rnick · 
lade delar . Cen1ralfo s1-
sättn ing . Storl. 33x29x 18 
mm. Pris 3: 95 

Fotstr ömbrytare Nr T 25 
2-po lig med centrolfosl
söttning och knapp av 
svart gummi, 25 mm i 
diam . Slorl. 52x 40x 24 
mm. Pris 4 : 50 

Fotströmbrytare Nr T 160, 
lika föregöend e men 
mindre modell, enpolig. 
Stor!. 28x 16x35 . Gummi
knap p 20 mm d ia m. 2A/ 
250 V. Pris 2: 60 

Tapetskydd av självl y
sande pl ast, bl6 elle r 
grön. Praktisk nyhet . 
Lött a ll montera p6 in
fällda väggst römbry tare. 
Lyser i mörker. 
N r Folsdio m. 

U 34 S0-56 mm 
U 35 56-62 mm 
U 36 74- 80 mm 

Pr st. 
0: 40 
0 : 45 
0: 50 

Lamphållare Nr T 61 ov 
mässing Mignongäng. S
märkt. · Pris 1: ~O 

Kaschering av vit plast 
passande lomphöllore. 
Nr T 71, fö r normall omp
hö ll are. Pr st. 0: 50 
Nr T 72, för mig nonl amp
höllare . Pr st. 0 : 45 

C L A S O H L S ON & C : o A . - B., i N S J Ö N 

Handborrmaskinen WOLF , som kon ko'l'ple!tera s 
till en hel maskinuppsättning för hobbyverkstaden . 

Handborrmaskin Nr K 234, ä r en ged igen eng 
elsk kvolitetssak. Strömför bru kning vid bela stni ng 
210 W. Varvtal 2400 var v/min, 1300 vid full be
lastn . Total längd 200 mm. Vikt 1,4 kg . Trebock ig 
chuck för upp till 6 mm. Med i nbyggd ström
brytar e och 1,8 m kab el. Finnes för 110-130 ell er 
220-25 0 volt . Pris 98: -

Hylsnyckelsals Nr K 241 i pl6tl6do . lnn ehö ller 
9 st hy lsor med ½" fy rkontfäste och 12-kont öpp
ni~g . 13/8"- 1" gripvid _dl somt ledhondtog med 
vndpinn e. Hylsorna oro av kromvonadium st6I 
förkrom ade och pol erade. Pr sats 44: 50 

Polygonnyckelsa!s Nr K 240, bestör av 6 dubbla 
nxcklo r med till sammans 12 olika gripv idde r frön 
3/8"-l". Längd 2o-38 cm. Til lverkade av krom
vonodiumst6I. Förk roma de och med polerad e hu
vuden. Pr sots 29: -

Fasta nycklar , dubbla . Ti ll verkade av krom 
vanodium st6I , förkromade oc h po lerad e. 

Nyckelsats Nr K 242, med 7 nyck la r 8-22 mm. 
Längd 14- 23 cm. Pr sats 14: 75 

Nyckelsats Nr K 243, med 6 nyckla r 5/16-7/8 ". 
Längd 15-23 cm. Pr sats 12: SO 

Polygriptång Nr K 249, med för änderlig grip
vidd upp till 50 mm. Längd 24 cm. En kvo litets 
t6ng av kromvonadiumst6I, förkromad och po 
lerad. Pris 7, 50 

Polygriptång Nr K 107, av kromvonodiumst6I. 
Svart utförande med slipade käftar. Längd 24 cm. 

Pris 4 : 80 

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

Puts- o. poleringssa!s 
Nr K 236, best6r av ett 
sidohandtag för maski
nen, en flexibel gummi
skiva med centrumaxel, 
en lommskinnshätto samt 
3 olika sand pappersron-
delle r. Pris 26: -

Borrstativ Nr K 235 best6r av en 45 cm hög 
stö lpe lor e med höllore fö r handmo skinen och fot 
med matning , bord och spak. Motnings m6n 5 cm. 
Utrymme frön centru m til l pela re 55 mm. Vikt 
2,6 kg. Pris 60: -

Tillbehörsa!s Nr K 237, för borrning, slipning 
och putsnin g . Best6r av spinde l, 3 tums karbo 
rundumskivo , stölkrotstrisso och polertrisso samt 
4 snobbstölsbo rrar . Pris 27: -

Sågbord Nr K 238, att montera s p6 borrst ativ et. 
Med en 10 cm s6gklinga, som söga r upp til l 1 
tums trä . Stä llbart anhö ll och skyddsk6po . Vikt 
1 kg . Pris 57: -

Svorvtillbehör Nr K 239, förvand lar pelarborr
maskine n t il l träs varv fö r max 2" diam . och 23 cm 
mella n_ dubba rna somt upp t ill 4" diom . front
svorvning . Pris 16: -
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Mässingborste Nr K 
301, 100x 4 mm, ov vågig 
mässingt råd , 0,06 mm. 
Axel hå l 6 mm. Pris 1: 55 

Ståltrådsborste Nr K 
302, stor\. som för egåe n
de men med 0, 1 mm vå 
gig ståltråd . Pris 0: 90 

Mä ssingb orste Nr K 
303, 100x 30 mm, ov vå · 
gig mässingtr åd 0,06 mm. 
Tränov med förstärkning 
och kon iskt hål 11-7 mm 

Pris 71 9! 

Pulstrissa Nr K 305. 
BOX 10 mm, av vit borst 
med liberpoppnov . Ax
elhål 6 mm. Pris 3: 9C 

Polertrissa Nr K 306 
80X 25 mm, av vitt bom
ullsgarn . Ax elhål 6 mm. e:u 

Stållrådsborstar med t 
mm axeltapp av jä rn 
Vågig ståltråd. Mått i 
mm. 

Nr 
K 307, 
K 308, 
K 309, 

Dio m. Tråd 
40 0.18 
50 0.22 
60 0.26 

Pris 
4: 7! 
5 : lC 
5. 4C 

Stållrådsbarstar av vå · 
gig specialtråd 0.30 mm. 
Nav med järnflänsar och 
13 mm hål . Extra kraf

Sidavbitare Nr K 244 
av kromva nadiumstål och 
fö rkromad . Kraftig, spe
cialh ärdad typ , garante 
rad fö , pianotråd . Längd 
145 mm. Pris 7: 90 

Sidavbitare Nr K 245, 
samma tång som föregå 
ende och med tran spa
rent spec iali solering lär 
10.000 V på greppet. 

Pris 11: 50 

Sidavbitare , Eskilstuna
!abrikot. Svart m. blank 
slipad e käftar . 
Nr K 398 längd 4½" -

Pris 2: 40 
Nr K 399 längd 5½". 

Pris 3: -
Nr 11. 400 längd 6½". 

Pris 3: 60 
Avbitartång Nr K 396. 

Eskilstunafabrikat . Svart 
med blankslipade käftar. 
Längd 12,5 cm. Pris 2: 50 

Flacktång Nr K 397. Es
kilstunolabrikat . Svart m. 
blonkslipade käftar . 
Längd 15 cm. Pris 2: 45 

-Hovtång av prima Es
kilstunalabr . 

Nr Längd 
K 393, 15 cm 
K 394, 17,5 cm 
K 395, 20 cm 

Pris 
2: 25 
2: 75 
3: 40 

Radiotång Nr K 248, m. 
sidavbitare . Hög kvalitet 
av kromvonadiumstål. 
Förkromad och helt pole
rad . Längd 200 mm. 

Pris 6: 75 

Borrchuck Nr K 162, 
treba ckig med 6 mm 
gripv id d . Skaf t 7, 1 som 
passar a lla tryck skruv
mejslar av ovan ståend e 
typ . Pris 4: 60 

--;;;a;:,. i-? 

Tryckskruvmejsel Nr K 152, modell 30, utan fj'ä
der, omställb o r för häger - och vänstergång el er 
fa st. Förnicklad. 3 olika mejslar medf ö lje r. Hela 
läng de n 50 cm. Pris 16: -

Tryckskruvmejsel Nr 11. 153, mode ll 130 A, lika 
för egående men även försedd med fjäd er för 
utskjutn ingen. Längd , 52 cm. Pris 1~: 50 

Drillborr Nr K 155, med 
6,5 mm fräst spiral och 
särskilt kraftigt och fin t 
utförande . Behållare för 
borrar i skaftet . 6 alika 
borrar medföljer. Längd 
31 cm. Förnicklad . 

Pris 4: 40 

Drillborr Nr K 154 med 
fräst spiral som för egå 
ende men i övrigt enk
la re utförande. Längd 
26 cm. Pris 2: 30 

Verktygshållare Nr K 159. 
med spärr för höger- , 
vän stergång eller fast . 
Skjutbart handtag. Spän
ner upp till 7 mm. Längd 
85 mm. förkromad . 

Pris 8: 50 

Spörrskruvmejscl i sta
bilt utförande med till
förlitlig spärrmek anism 
i förnicklad hylsa. 

Pris 
3:-
3: l5 

Nr Klinglängd 
K 156 75 mm 
K 157 125 • 

Spärrskruvmejsel Nr K 
158, liten modell I. elek
triker och radiomantä
rer. Klinga 4 mmx2". 
Hela längden 13 cm. 

Pris 2: 85 
Skruvmejsel Nr K 163 

för elektriker . Både skaft 
och klinga tillförlitligt 
isol erade . Förvaringsrum 
med skruvlock i skaftet . 
Längd 22 cm. Pris 2: 35 

tiga. 
Nr 

K 310, 
K 311, 

Diom . Pris Antennborr Nr K 222 för borrning genom fön-
150X 23 mm 19: - sterposter m. m. Fyrkantigt läste . Longd 17 resp. Skruvmejslar m. prima 

stålklinga och handtag 
200X 30 mm 31: - 20 cm. 

Grovlek mm 3 3,5 

Räravskärare Nr K 227, 
för koppar - och mässing
rö r upp till 25 mm. yt 
terdiom . Två härdade 
rullor och en skörtrissa 
av· bä sta specialstål. 
Automatisk matning, en
dast en åtdragning av 
skruven behövs . I nfäll
bor gradkniv. Vikt 375 g. 
Längd hopskruvad 15 cm. 

Pr st. 0: 45 0: 50 

Skedborr Nr K 223 lä r trä . Längd 9-11 cm. 
3 4 Gr ov lek mm 3,5 

Pr st. 0: 35 0: 40 0: 45 

Rilspets Nr K 224 med ansats och bokskaft . 
Grovl ek och lä ngd mm 3x 105 3,5x130 
Pris pr st. 0: 60 0: 68 
Mode11borr Nr K 225 med ansats och bokskaft . 

Längd uta n ska ft 65-95 mm. 
Grovlek mm 2,5 3 
Pr pr st. 0: 50 0: 55 

3,5 
0: 60 

--<=== == = = = ""'~ 

4 
0: 65 

Säcknål Nr K 226 helt av rostfritt stål, 3,5x 180 
mm. Ny praktisk modell. Pris I : 30 

av plast. 
12 cm. Nr K 84 Längd 
Pris 0: 35 

Nr K 85 Längd 20 cm. 
Pris 0: 50 

Nr K 86 Längd 12 cm. 
Med klips . Pris 0: ~ 

""' "'.:'f ~ ·, ~ ~'½{ ,,,.,, " 

'--.."' -....,,,... 
t-- --'-

Spiksats Nr M 125. In
nehåller ca 200 st. sorte
rad nubb och småspik . 

Pris pr sats 0: 35 
Pris 17: 50 

Reservskärtrisso Nr K 
228, tHI ovanst. rörav
skärare . Pris 2: 70 
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Bildhur,gorjärn OY, fö rstklassigt sv~nskt fa br i-
kat . Stå en nog a hard ode men ej sli pade . Mpd 
pol erad e ska ft av vitb ok. Verktygens hela längd 
24 cm. 

N r Bild Bredd Pris K 182 F 6 3: 60 
mm K 183 G 8 3: 60 

Il. 177 A 8 2: 85 K 184 H 15 3: ~5 
K 178 B 10 2: 85 K 185 K 6 4: 35 
K 179 C 9 3:6 0 K 186 L 8 4: 35 
K 180 D 10 3: 60 
K 181 E 3 3: 60 

~ , • • 3"I ' \.L ~ 
Bi ldhuggar jörn Nr K 

190. Som ovanstå ende 
men i satser om 6 st. 
verktyg enligt illust r. He
la längd en med skaft 21 
cm. Pris pr sots 20: -

Sågkl ingor, av pr ima 
stål, filade och skränk 
ta . Tandn ing F = 90 tän 
de r. Axelhå l på K 193-
194 15 mm, på K 195-
197 20 mm. 

Nr Diam. Tjock\. Pris 
K 193 100 1,02 3: -
K 194 150 1,02 5: 10 
K 195 200 1,22 7,25 
K 196 250 1,42 9: 30 
K 197 300 1,63 12: 26 

Sandpappershållare Nr 
K 93. Av svart gummi. 
Hå ll er papp eret orubb
ligt . Storl ek 14X 7 cm. 

Pris 4: 25 

--

K 187 M 8 3: 60 
K 188 N 12 3: 95 

Skruvstycke Nr K 129 ov 
gju tgods. Spännvidd 15 
mm. Käftbr edd 24 mm. 

Pris 3: 30 

Koffertlås av förnick lat 
järn , med nyck~\. 
Nr M 447 fyrkantig mo
dell . Stor! . 55x 36 mm. 

Pris 0: 75 
Nr M 210 trekantigt. Stor
lek 68X45 mm. Pris 0: 70 

Kisllås Nr M 58 av järn 
med nyckel. Storl ek 75X 
50x 18 mm. Dubbla reg
lar. Mycket lämpligt till 
da lok istar a. dyl. 

Pris 0: 90 

. -,,,.. . '-·· _,, . ~~~, . 

Kistbeslag Nr M 55. I satser bestå ende av 4 
hiirnbeslag i längd 36,5 cm., 2 handtag , 4 lock
horn och 1 nycke lskylt. Tillv erkat av slät , oharn· 
rad svartplåt . 

Pris pr sats 4: S5 
Pris pr duss. satser. 52: -

CLAS OHLSO N & C : o A. - B., INSJON 

Meterstockar av trä 
Förstklassigt svenskt ro: 
br ikot. Bredd 17 mm. 

Nr K 121. Meter o. eng . 
tum med början från var 
dera ändan . Längd 1 me
ter . Hopfä l ld 14 cm. 

Pris 1: 60 
Nr K 122. Dito, längd 

hop fä lld 21 cm. 
Pris 1: 10 

Nr K 123 Dito, längd 2 
mete r, hopfälld 24 cm. 

Pris 2: 20 

Mikrometer Nr K 15. 
God kvo I itå i pre cisions
utfärande . Med friktions
anordning. 1/100 mm del
ning . Måttvidd 15 mm. 
Längd 88 mm. Pris 14: 50 

Mikrometer Nr K 16. 
Samma som för egående 
men med måttvidd 25 
mm. Längd 110 mm. 

Pris 23: -

' I 

~ 
Lödkolv Nr K 109, för 

svagström . Uppvärmas 
mycket snabbt, är liten 
och lätthanterlig samt 
har längre livslängd på 
elementet än en stark
strömskolv . Levereras 

Oljekanna Nr K 128. 
Synnerligen gedig et ut
förande helt i pressad o. 
gjuten mässing. Oljebe
hållaren rymmer ca 0,3 
ltr. Pris 10: 50 

~ :0 
Gaständare Nr U 54, 

ger mycket kraftiga gnis
tor, för tändning av ga s
och svetslågor. Längd 
15 cm. Pris 0: 65 

Slaglod 
Silverslaglod Nr T 98 

i bond 1,6X0,6 mm i 50 
cm längd . Pris 1: 15 

flussmedel Nr T 99 
»Eosyf\o-fl ux• att onvän '. 
dos i samband med 
avans! . sloglod varvid 
hårdlödning kan ske vid 
c :o 600° C. Burk a 125 
g,. . Bruksanv isning med
lol1er. Pris 4 : 25 -~ -==-
med 1,5 m kabel med 
anslutnin11sklämmor. An
slutes till ackumulator 
eller transformator. fin
nes för 6, 12 eller 24 
volt. Effekt WN . Längd 
23 cm. Pris 15, 90 

Gjuteritillbehör till ett . Deglar för metallgjut
amatörgjuteri i enligh et ning. 
med beskrivn ingen i vår 
handbok i detta ämne 
se sid. 3. ' 

Gjutsand 
Gjutsand Nr K 33, extra 

fin eng elsk rödsand . 
Pris pr 5 kg 1: 80 

Blåslampa Nr K 9 för 
gjut eri ändamå l och and
ra arb eten vilka kräva 
stor värmeeffe kt . Med 
våg rät brännar e och en 
fotog enförbrukning av ca 
1,2 ltr per tim me. Behål
larens rymd 0,75 ltr. Höjd 
22 cm. Pris 38: -

Grafitdeglar 
Nr 

K 30 
K 31 
K32 

höjd 6 cm 
• 8 • 
• 11 • 

Gjutjiiirnsdeglar 
Nr 

K 274 höjd 7,5 cm. 
K 275 • 10,5 • 

Pris 
1: 90 
2: 30 
4:-

Pris 
1: 50 
3:-
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Hjälpmotor Nr Y 60. >Power Pek>. Engelsk sen
sotionsmotor . Hor enda st ett reglage och är där
för mycket enkel att kära . Monteras snabbt och 
enkelt pö allo cyklar . fj ädrande l östanordningar . 
Driften sker medelst refflod stölrulle mot däcket . 
Motorn till- och frönkopplos genom en spak . Dri
ver perfekt i det svöroste väglag . Svänghjul s
magnet och Amolförgasare. Accelererar snabbt 
och är en ovanligt god backtagare . Engelsk kva
litå av hög klass. Godkänd av myndigheterna. 

Tekn is k«:1 d o I a , Cylindervol ym 49 cc. Effekt 
0.75 HK. Vikt med full tank 10 kg. Bensinfö rbruk 
ning 0.2 I/mil. Tanken rymmer 2 ¼ ltr . 

Pris rent netto kronor 385: -

. ~-.;, 

Fälgbroms Nr Y 59. Av 
förkromat och svartlacke 
rat stöl. Lätt att montera 
och passar varje cykel. 
Justerbar för varje ön
skad bromseffekt . 

Pris 11: -

Bensinmätare Nr Y 46. 
För motorcykla r. Helt av 
förn icklad mässing . Ytter
diam . 42 mm. 

Pris 4: 50 

Växelpedalgummi Nr Y 
337, storl . 18x 25x 45 mm. 
Ovalt höl 6- 10 mm. 

Pr st. -0: 40 

Bromspedalgummi, storl. 
30x 65 mm. 
Nr Y 338, hö l 

Signalhorn Nr Y 335. Nr y 339, höl 
Av frostlackerad lättme-
tall och förnicklat föste . 
Kraftig ton. Längd 24 cm. 

Pris 7: 65 

Hastighetsmätare Nr Y 62 
med vägmötare 'SMITHS '. 
Kuggkrons av stö l och 
fib erdrev. lättgö ende 
fle xibel överföring i bow
denkabel. Registr erar upp 
till 60 km/tim . och 1000 
km. För 26" hjul. 

Pris 34: -

I 
Kickstartgummi Nr Y 

340, storl . 30X 85 mm. 
Höl 14 mm. Pr st. 0: 7! 

Fotrulle, storl . 45X ll t 
mm. 
Nr Höldiam. Pr st. 

Y 341 12 mm 1: 40 
Y 342 19 mm 1: 20 
y 343 23 mm , 1: 10 

Flottör Nr Y 348, pos- Fotrulle Nr Y 3", storl . 

Verktygsväska Nr 11. 250, med 10 olika verktyg 
lär moto rcyk la r. Innehöll , tvö ringa vtogar e, dub
be l tändst iftsnycke l av kromvanod iumstö l, kom
binationstöng , stöl bo rste, skruvmejsel och lyra 
ol ika dub bla skruvnyckla r. I väska av konstläd er. 

Cykelur Nr U 265 
, Exach . Med prima verk i 
förkromat hölj e och fä ste 
för styrstöngen . Svart tav
la med själ vlysande siff
ror och vi sare. Vatt en
skyddat och med säker 
göng . Diam. 55 mm. 

Pris 11: 50 

Skattekvittohållare Nr 
Y 55, med namnskylt, att 
fästas pö vindrutans in
sida . Vakuumfot med 
skruv höller den säkert 
mot glaset . Pris.3: 50 

Körriktningslampa Nr 
Y 52, av plast med röd 
huv. Kraftigt fäste av 
aluminium. Armen är 
fjädrande och bryt es 
därför ej . Längd 20 cm. 
Liten 1-polig swansockel . 

Pr st . . 13: 25 

Ansiktsskydd Nr Y 360, 
av celluloid med rund 
svompgummikant, sam 

Pris 14: -

~~ 

Oljespruta Nr Y 39 ov 
stöl i gedig et utfö rande. 
Magasinsvolym 260 kbcm. 
Ytbehandlad i s. k. va
penfinish. Med 3 spetsar 
av mässing, 17, 10 och 6 
cm. Storl . utom spets och 
handtag 45x 240 mm. 

Pris 8: -

Motorhuva av galon , 
fodrad med mjukt tyg . 
Hokrem och nackskydd 
samt uppknäppbora öron
lappar. En varm och 
präktig huva. Finnes i 
storl . 55, 57, 59. 
Nr Y 43, brun. Pris 6: 65 
Nr Y 44, vit. Pris 6: 75 

Ogonskydd Nr Y 45, av 
celluloid med rund, tätt
slutande gummilist. 

Pris 1: 85 

sanda Amal lättviktsfär- 38X lo.5 mm. HOI 20 mm. 
gasare . Pris 2: 35 Pr st. 1, 25 

smiter mjukt och tätt till Dimglasögon Nr U 78, 
ansiktet . Ställbart grönt med sköldpaddsfärgade 
solskydd . Effektiva ste bögar i amerikansk mo
skydd Ot ansiktet mot dell. Ger god sikt i dim
kt'o, drog, regn och mo, dis och skymning . 
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luftgevär Nr U 1263, ,Di oeo I,, l är kulo r ell er 
pi lar . Allo meta ll delar blö on löpto. Spännes ge
nom nedb äjning av pipa n. Laddas i bak re ände n 
av en ur mynningen uttagba r hylsa . lä ngd 81 cm. 
Kol. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg . Pris 19: -

luftgevär Nr U 1264. Utf äroode som lär egöe nde 
men ladda s baktill. Kra fti gare o . med högr e pre 
cision . Stä l lbart sikte. längd 86 cm, kol. 4,5 mm. 
Vikt. 1,1 kg. Pris ~9: -

Fönstertermometer Nr 
U 175 som fä stes pö ett 
ögon b)ick med gummi 
suglo t pö fönsterrutan . 
Läng d 22 cm. Graderad 
+40 och -40 grader . 
Spr itf y l ld . Pris 2: 95 

Resetermometer Nr U 
79 som fö rva ras i !örn . 
mässingshy lso längd 13 
cm., med klip s och ring. 
Gr ad ering +50 och -38 
grad er. Pris 7: 50 

Hängare Nr U 130 med 
sugfot. Fostsättes pö ett 
ögonblick pö kakelväg 
gen i köket eller bad
rummet . För grytlappar, 
handdukar m. m. 
Pris pr st. 0: 60, duss 4: 65 

luftpistol Nr U 1159, 
, Koma 3, i kraftigt ut
förande , laddas med ett 
handtag som utdrag es 
baktill. Allo metalld e lar 
blöonläpta. Kol. 4½ mm. 
längd 25 cm. Vikt 300 
gram . Pris 8: 50 

}~f~p/~~~I T~~e~ka~1~~ @i2t'a:.,·;;-~~ Ff2) 
svenskt kvolit etsstö l med 
slätborrod massiv stöl pi
po . Stä llbart spetskor n o . 
try ckpun ktsovtry ck. Ele
gant utformad kolv av 
po lerad va lnöt. Allo me
talldelar blåonlöpto . Kol. 
4~ mm. Langd 28 cm. 
Vikt 720 gram Pris 41: -

Hängare Nr U 90 med 
extra kraftig sugfot 50 
mm. diom. , höller möngo 
kilos vikt. Den är lämp 
lig som klädhängare i 
bil, i badrummet fästes 
den pö kakefväggen lär 
uppsättning av klädstreck 
m. m. Pris 1: 90, 

luflgevärspilar Nr U 
275, kalib er 4,5 mm. 

Pris pr duss. 1: 10 
luftgevärspilar Nr U 

892, kalib er 6,3 mm. 
Pris pr duss. 1: 50 

Skottavlor, av vitt, tjockt 
pa pper. 

Nr U 553, storl . 12X 12 
cm. 5-ringod . 

Pris pr duss. 0: 25 

Spetsku lor Nr U 991, 
,Diob olo, lär lultgevär, 
kol. 4,5 mm. I plöta skor 
om 100 st. Pr ask 0: 70 

Licensfria skrömskottsrevol vror . Lä mpliga fär
svo rsvope n för chau ff örer, aff ärsinnehava re m. fl. 
och for star tskott vid idr ott. Sälj as ej till mind er
öriga . 

Skrämskottspistol Nr U 
1272. Svartoxid erat hand
tag och förni cklad pipa. 
l ängd 14 cm. Ka li ber 6 
mm. Pris 8: 50 

Skrämskollspotroner N c 
U 111, kol. 6 mm. lär 
ovonst öe nde pistoler . I 
askar om 100 skott. Fö r 
inköp av dessa skott 
fordras att kunden fy llt 
18 ör. Pris pr ask 3: 50 
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Skrämskottsrevolver Nr 
u 110. Sva rtox iderad och 
förni cklad . Ladda r auto
matisk t 6 skott . lä ngd 13 
cm. Kal iber 6 mm. 

Pris 12: 50 

Termometer Nr U 101 
för källare, kylsköp, kyl
rum m. m. Graderad 
+40 och -30. Pris 1: 60 

Flänskrok av färmäs
singot och zoponlockerat 
järn . Storleken är be · 
räknad frön flänsen . 

Rosettkrok Nr M 96. 
Storl ek mm/pris pr duss. 

16 19 25 
0 : 57 0: 65 0 : 82 

Klädhängare Nr M 97. 
Storl ek mm/pris pr duss. 
13 16 19 22 

0: 53 0 : 58 0:63 0:72 
Ringskruv Nr M 98 av 

bl onkdrog en järntröd . 
Hela längden mm/pris pr 
duss. 

18 24 27 
0 : 33 0: 38 0:42 

Sats Nr M 111 innehöl
londe 25 st. sort erade 
storl ekar av ovonstöende 
flän skrokor och ring
skruv . Pris pr sats 1: 20 

duss 17, 85 

Kapsyler av mjuk 
plast . Tillsluter fiaskon 
pö ett ögonblick. 

Nr U 93 lär pilsner och 
läskedrycksflaskor. Pris 
0: 20, duss 1: 80 

Nr U 94 för mjälkflos-
kor m. Il. · 

Pris 0: 30, duss 2, 25 

Fjädervåg Nr U 126, av 
lackerat järn. lämplig 
som hushöllsvög, liskvög 
m. m. Väger upp till 12 
kg. Pris lt-

~~ 
~ ==--~ 

Transportvagnshjul Nr U 64. Fälgar av pressad 
kraftig stö lpl öt med nav av stölr är för axeldiom . 
13 mm. Ma ssiv gummiring i dim. 230X 30 mm. 
l acke rat i grön eler röd färg. Pris 8: -

Armstärkare Nr U 1053, Barnvagnshjul Nr l 130. Lika ovonstöende men 
av ex. kraft igt o. elastiskt med nav fö r 12 mm oxe ldiom. och med massiv, 

Knallkork Nr l 53, po s- rött gummi. l ängd 50 cm, vit gummiring i dim . 210x 20 mm. Utom till barn-
sonde vanligu knal lko rk· kon utdra gas till öve r vagna r är detta hjul läm,• ligt lär trampbilcr, lek-
pistoler . I o; kor om 50 st. 150 cm. Pris 3: 25 kärror m. m. l acke rat i ljusgrön färg. 

Pris pr ask 1: 90 Pris 5: 75 
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Bondtraktor Nr l 166, 
med släpvagn. Går med 
urverk . Längd med släp
vagn 20 cm. Pris 3: 55 

Tåg Nr L 159. Bestående av lok med urverk, 
tende r och personvagn jämte rundbono i diom. 
38 cm. Pris 5: 55 

Tåg Nr l 156. Rälsbuss 
med urverk och rundbo
no i diom . 16 cm. 

Pris 2: -

Tåg Nr l 157. Som 
ovanstå ende men med 
lok . Pris 2: 10 

Dammsugare Nr l 174. 
Naturtroget utförd i 
plast klädd med konst 
läd er . Med tillbehör som 
kunna monteras på slan
gen . Längd utom slang 
95 mm. Pris 2 : 45 

Väv_stol Nr U 51. •Weovemast er,, högklassig 
hemvovsto l av engelsk tillverkning. Skaften är 
hel t av metalltråd och manövreras halvautoma
tiskt _me~elst spak . Sked av pol erat stål. Vävsto
len ar tillverkad av bonat lövtrö i ekförg . Allt 
slogs _go_rn kon användas : ylle, rayon, silke, ny
lo~, lin '!'· m. Mycket enkel att sköta. Tvåskoft. 
Storsto vovbredd 30 cm. Dim . 30X38 X41 cm. 

_ Pris 55: -
Vavsto_l Nr U 52. Som föregående men i fyr

skoftsutforande och med största vävbredd 38 cm 
Dim . 36x 48x 66 cm. Pris 110: _: 

Musikverk Nr U 37, 
Schweiziskt fab rikat, tör 
inmontering i ett oänd
ligt antal saker såsom 
skrin, flaskor, leksaker 
m. m. Spelti d ca 3 min . 
Storlek 52x45x15 mm. 

Pris pr st. 8: 50. 
duss 79: 50 

Följande melodier fin
nes: Harry Lime, Trink
Trink-Bruderlein , Rose 
Marie, G odnattva lsen, 
Stilla natt, Paradmarsch, 
Hela n går . 
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Cigarrettpistol Nr U 
115. Kombinerat fodral 
och tändare . Vid tr yck 
på avtryckaren öppnas 
locke t och vid nästa 
tr yck tänd er lågan . Ele
gant svart utförande, 
mycket lika en riktig pi 
stol. Pris 7: 50 

Television Nr U 63. /1,.v 
pla st med starkt försto
rande lin s. 6 va ckra bil 
der på pinuppor fram
vridas med f ingerskiv o . 
Med kulk ed jo. Storl ek 
32X21 X 14 mm. Pris 2 : 25 

Television Nr U 62. 
Som för egåe nde men 
mod dj urb il de r. Pris 2 : 25 

Dockhus Nr l 118. 
Möbl erat med bord och 
4 sto lar av plast . Stor ! . 
15xll x 7,5 cm. 

Pris 1: 75 

Badrum Nr l 119. Med 
inredning av plast en
ligt ill ustrat ion. Storl. 16 
x 12X 12 cm. Pris 3: 70 

Chokladkaka Nr l 85. 
Förvillande lik - riktig 
choklad. Sprutor vatten . 

Pris 0: 55 

Foto-Fix Nr l 84. Spru
tor helt överraskande en 
vattenstråle ansiktet på 
offre1. Pris 0: 62 

Simglasögon Nr U 65 
av b lågrå tt gummi, spli t
terfritt glo s. Stor, kraftig 
model l och prakti sk 
form. Pris 7: 80 

~ 
Glödlampor m. 

gäng. Kla ra . 
Nr Watt Volt 

Tl77 10 4 
T 178 10 6 
T 179 15 12 

mignon-

Pris 
0: 45 
0: 45 
0: 65 

Tunnelbana Nr l 158. 
Bestående av lok och två 
vagnar jämte en oval bo
na med tunnel av lacke 
rad plåt . Efter uppdrag
ning en kör tåge t runt 
med god fort. Stor!. 14 
X20 cm. Pris 4: 95 

Motorcykel Nr L 163. 
Av fint la ckerad plåt 
med urverk . Kör rund
bona med motorsmatter . 
Längd 9 cm. Pris 1: 70 

-~ --N - -~ 
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Bil Nr l 165 i modern 
flott modell med stort 
och kraftigt urverk, som 
går länge efter uppdrog· 
ningen. Genom en ny , 
sinnrik anord ning bock ar 
bilen tillbaka när den 
tar emot en möb el eller 
dylikt och kryssar däref
ter själv t i ll s kurse n är 
klor . Längd 14 cm. 

Pris 6: 95 

Råtta Nr l 162, av gum
mi i råttgrå färg. Med 
urverk. Ki lar omkring på 
go lve t som en riktig råt
ta. Längd med svansen 
12 cm. Pris l: 85 

, Sagotelevision, Nr l 
173. Med musikve rk som 
spe lar en vacke r melodi 
samtidigt som den visor 
en sagofilm i färg . Med 
den ena ratten tändes 
belysning en och med den 
andr a sättes filmen 
igång. En ny mycke t 
trev lig leksak i ge d ig et 
utförande. Hölje av plast 
i storl ek 12X 9X8 cm. 

Pris med batt eri 29: 75 

OBS I Fyrverkeripjäser få ej sändas pr po st, 
utan som jörnvägs pok et , därf ör måste vid be
stä llning närmaste järn vägsstation uppges. Fyr
verkeriartiklar expedieras end ast om ord ersum
man upp går ti ll minst 10: - kr. 
Minimiålder 15 år för inköp ov fyrverkeriartiklar . 

Raketsols Nr H"103, In
nehålland e 5 st. stora 
eff ektfu I lo raketer av 
olika typ er : stjärn-, guld 
regns- , bukett- och knoll 
ra keter. Pris pr sots 9: 50 

Raketsats Nr H 102 in
nehåller 5 st. olika stjärn 
raketer av medelstorlek . 

Pris pr sots 4: 65 
Raketsats Nr H 101 med 

10 st. småraketer med 
knall. Pr sots 3: 50 

Solsats Nr H 104, inne
hållande 1 st. praktsal, 
1 st. triangelsal och 2 st. 
snäcksolar. pr sots 4: 75 

Guld- och silverregn 
Nr H 107. Håll es i han 
den och utvecklar ett 
vackert stjärnr egn . 
Pris pr sots om 10 st. 1: 75 

Romerskt ljus Nr H 105, 
utveckla r ett intensivt ljus 
och utskjuter ol ikfä rgad e 
kometer som gå högt 
upp I luften . 

Pr sots 5 st. 4: -
Romerskt ljus Nr H 106 

lika H 105 men större och 
kraftigare . 
Pris pr sots m. 5 st. 5, 75 

Hejaskoll Nr H 119, knall 
och bli xt . 

Pris 1()() st . 6: -
500 st. 24: -

Blixtskoll Nr H 116, med 
stork knall och bli xt. 

Pr 100 st. 8: 50 
Kanonskott Nr H 110, 

extra kraftigt . 
Pris pr 3 st. 2: 25 

Dubbelskoll Nr H 115, 
smäller först på mark en 
och sedan i luft en. 

Pris pr 5 si. 2: 50 

Musicerande orm Nr 
H 111, utvecklar ett blän 
dande ljus under stork 
visslin g. pr 3 st. 2 : 25 

Häxpipor Nr H 118, 
virv la i luft en och tjut a . 

Pr sats 10 st. 2: 50 
Svärmare Nr H 117, 

virvla i luft en och smäl
ler. Pr sots 10 st. 2: -

flygande svärmare Nr 
H 114, med kraftig knall. 

Pr sots 5 st. 2: 50 

Satser 
Fyrverkerisols Nr H 125 

innehå ll er 5 st. smårake 
ter, 5 st. bli xtsko tt, 5 st. 
hejoskott somt en snöck
;ol, g uldr egn, silver regn, 
jubbelskott, svärmare o . 
höxpipo . pr sots 4: 75 

fyrverke.risols Nr H 126 
innehåll er 1 st. flygan de 
svärmar e, dubb elskott, 
kanonskott, musicerond e 
orm, praktsal, triangel 
sol, romerskt ljus större 
och mindre somt eldbä
gare med guldkometer . 

Pris pr sols 10: 50 

CLAS öRLsöN & C, o Ä.- 1., INSJöN 

Tomtespel Nr U 1215, 
att an vända som bord s
dekoration . Helt av 
blankpolerad mässing m. 
två tomtar lackerade i 
vackra färger . När ljusen 
tändas rot erar turbinen 
och tomtarna slö på me
tall klocko rna, som klinga 
vackert . Höjd 28 cm. 

Pris 6: 35 

Julgronsbloss Nr l 48, 
ger ett vackert och kraf
t igt fy rve rkeri. Levereras 
i kartonger om 10 st. 

Pris pr kartong 0: .CO 
Pr. pr duss kort . -4: -

• 
' . 

~ 
Bengalisk eld Nr H 103 

brinner en lång stund m. 
ett mycket kraftigt grönt 
e ll er rött sken. 2 st. to pp
form od0 med gr ön fä rg 
ocb 3 st. med röd färg . 

Pris pr sots I : 85 
Bengalisk eld Nr H 109, 

störr e o. brinn er längr e, 
cylinderform, stor, 2 rö
da och en grön . 

Pris pr sots 2: 70 

El -julgronsbelysning , m. 
16 l'\ushå llore av grön 
boke it med kulled och 
klämmor somt 18 ljus lmi
totion slompo r 12 i reserv) 
i vaxgul fä rg o. försed
da med strömbryggo i 
sockel n. Komplett med 
stickkontak t i ka rtong . 

Nr Ul102 . För 110-130 
volt nätspä nning . 

Nr U 1103. För 220-230 
vo lt nät spä nning . 

Pris 35: -

Klockspel Nr U 1148. 
Med tre 'l'ushållare somt 
två meta! klockor o. en 
luftturbin med tre kläp · 
por . Då ljusen brinna 
roterar turbinen av vär
men och klockorna klin 
ga vackert o . stämnings
fullt . Utlärt i lackerad 
plåt och polerad mäs
sing. Höjd 27 cm. 

Pris 3.65 

Klockspel Nr U 1213 år 
i likhet med U 1148 men 
försett med ijush6llore 
för tårtljus. Höjd 20 cm. 

Pris 1: 95, duss 16: 85 

Madonnokloc:kspel Nr 
U 123, försett med mu
sikverk som spelar >Stil
la natt, samtidigt som 
madonnan vr ide s runt 
och luftturbinen roterar 
som på ett vanligt klock 
spel. Hela höjden 37 cm 

Pris 24, 50 
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Elektrisk urverk Nr U 
933. Ett 15 stenars ankor · 
,erk av högsta kvolitå i 
dommtött hölje av plast. 
Cenirumfostsöttning. Ett 
ficklampsbatteri onvön· 
des som strömköllo och 
•öcker 5-6 m6noder . 
::>bs. Visare medf ö lja icke 
Storl. 60x35x28 mm. 

Pris 28: 85 

Visare passande till 
verk U 933. 

Pris pr sots 1 : 45 
U 14-4 för 22 cm. tavla . 

U U5 för 28 cm. tavla. 

Synkronverk Nr U 742 
för 110 el ler 220 V. växel· 
ström. Ett verk för dem 
som sjä lva önska till ver· 
ko ett elektriskt ur att 
koppla direkt p6 be lys· 
ningsnätet. Centrumfast · 
sättning . Visare medföljer 
icke Pris 'O: 50 

Visare passande till 
verk U 742, med sekund· 
visare. Pris pr sats 1: i"5 
U 142 fö r 22 cm tavla. 
U 143 för 28 cm. tavla . 

" 

Väderlekshus Nr U 1'07 
med lodur och termome· 
ter. Höjd 25 cm. Vid vac· 
kart väd er kommer gum· 
mon ut och vid d6 Iigt 
väder gubb en. Huset i 
vackra tyrolerfärger . 

Pris 15: 6~ 

Väderlekshus Nr U 1301 
i li khet med nr U 1'07 
men utan klocka . Höjd 
18 cm. Pris 7: 65 

Väggur Nr U 1257 av snidat och brunbetsat trö 
i gökursmodell, men utan gök . Pendelverk med 
lod . Höjd 18 cm. Pris 7: 75 

Gökur Nr U 1258 med prima mässingverk och 
gök som ropar en glmg varje kvart . Höjd 24 cm. 

Pris 18, -
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Insatsverk för inbygg· 
nod i fodral ef ter behag . 
Prima mässingsverk med 
40 tim. g6ngtid . Diom. 55 
mm. För foder frön 3(}--
45 mm. tjocklek. 

Nr U 75 m. förn . front· 
ring. 

Pris 6: 95, duss. 63: 50 
Nr U 1293 m. mässing· 

frontring. 
Pris 6, 85, duss. 62: 65 

Nr U 74 är i likhet med 
U 75 men förs edd med 
väckorverk . Pris 8 : 50 

Bordsur Nr U 76. Med 
mässingsverk och lacka· 
rot pI6thölje. Diom . 55 
mm. Pris 6 : 90 

Väckarur Nr U 1294, 
med lackera t fodral, 11 
cm i diom. Med kraftig 
klang och avstängnings· 
anordning. Prima mös· 
singsverk. Pris 11: 75 

Urbygglåda Nr U 1308 
med allo detaljer för 
sommonsöttonde av ett 
riktigt väggur, som gör 
med lod och pendel. 
Höjd 18 cm. En intressant 
och lärorik byggsats. 
Svensk monteringsanvis· 
ning. Pris 121 95 

lek stugeur Nr U 1307. 
Ett lit et näpet ur m. pri · 
mo fjäd erverk ov mässing 
o. pendel. Emaljt av la 
med blomstermotiv, 6 cm 
i diom . Pris 7: 85 

Moroklocka Nr U 6. Av 
m6Iot trä m. prima mös· 
singsverk . Höjd 32 cm. En 
upp skottad presentartikel. 

Pris 13: 85 

Elektriska kopplingsur, 
för automatisk till · och 
frönkoppling av eloppo· 
roto r eller belysning p6 
inställda tider. 

Nr T 163, kon inställa s 
för 72 till· och frön· 
kopplingar under 24 
lim . 1000 watt brytel · 
fekt. Synkronverk för 
130 eller 220 V växel· 
ström. Storl. 135X165X 
60 mm. Pris 72: -

Nr T 59, okops lot, lär 
inby gg nad i radio eller 
tr6d spelor e. En till- och 
fr6nkoppl ing kon instöl
los 61 g6ngen. Med 
självstartande synkron· 
verk för 220 V växel· 
ström . Precisionstillver · 
kat . Smiths fobr . 

Pris 48, -
CLAS OHLSON & C,o A. -11., lhlSJ -tfål,1 

Urarmband med ljöd· 
randa länk a r s. k. sax
band. Praktiska . 

U 167. Rostfr. st61. 16 
mm. Pris 6:95 

U 168. Rostfr. st61. 9 
mm. Pris 6: 90 

U 169. Förgylld och 
stöt p6 boks. 16 mm. 

Pris 7: 35 
U 170. Förgylld . 9 mm. 

Pris 5: 25 
U 171. förgylld . 16 

mm. . Pris 41 85 

Urormband Nr U 817, 
av rostfr itt, höggl onspo· 
lera! ädelst6I i högsta 
kvalitet . Eskilstunafobr. 
med manglade länkar. 
Bredd 7 9 12 mm 
Pris 6: 85 6: 90 5: 60 

Urormband Nr U 1060 
tillverkat av rostfritt stöt, 
försett med fjädrand e 
länkar och ställbart sä· 
kerhetsl6s . Högsta kvali
tet. 

Bredd 10 mm. 
Pris 12: 40 

Bredd 16 mm. 
Pris 13: 65 

KA 82 KA 84 

läderband. Extra prima 
svenskt kvolitetsbond m. 
spänne av rostfri tt st61. 
Allo bredderna finnes i 
färgerna brunt, svart o . 
beige. Oppno ell. slutna . 

Nr Bredd Pris 
U 1136. 10 mm 1: 62 
U 1135. 12 > 1: 65 
U 1132. 14 > 1: 68 
U 1133. 16 > l : 70 
U 1134. 18 > 1: 75 

Urarmbond Nr U 1281 
av spirallindad, fjädran
de rostfri st6Itr6d . Be
hagligt att använda . 
Bredd 13 mm, fäste 16 
mm. Pris 1: 95 ,_ ______ , ______ ...... ._ ............. .. 

URREPARATIONER 
Vi 6togo oss reparationer p6 allo s!ags 

fick- och armbandsur och garantera ett forst· 
klossigt, fackmässigt arbete till lögsto möjliga 
priser. 

Om Ni önskar 16 en klocka rep arerad, s_l6 
in den omsorgsfullt i ett paket och lägg även 
I paketet ett skriftligt medd ela nde om vad 
NI vill vi skall göra 61 klockan t . ex. rengö
ring, ny fjäder, nytt glos etc. Reparationen 
kommer dörefter att utföras p6 kortast möj· 
liga tid . 

Om vi efter undersökning av klockan skulle 
anse att reporotionskostnod en blir väl hög i 
förh611onde till klockans vörda, medde la vi 
Eder på förhand reporotionskostnoden, var· 
efter NI sjölv får avgöra om klockan skall 
togas I arbete eller ej. 

Vi garantera ott reparationskostnaden blir 
den lägsta möjliga, utan eftersättande av 
fordringarna på omsorgsfullt arbete. 

SLUMPSATSER 
innehållande diverse varor, _ udda eller n6got 
skadade som icke kunna tagas med i v6r katalog. 
Satserna sommonstöllas efter v6rt val och inne· 
håller verktyq, leksaker, elekt(. svogs!röms· och 
storkströmsart,klar, hush6llsort1klor, fiskredskap, 
grammofon- och rodiodelor och i övrigt vad vi 
hittills fört I våra kataloger . Satserna slumpas 
till rena vrakpriser för 5: -, 10, - och 15: -
Uppgiv önskat prislåge . 

KA 83 KA 81 

Domarmbandsur Nr KA 82 med bo ett I guld
doub le, 15 stenars verk, förgylld tavla med re· 
liefsiffror. Kord ellormband . Optiskt glo s. 

Pris 29: 70 

Domarmbandsur Nr KA 84 med automatisk upp· 
dragning, cent rumsekund, vattentät, 17 stenars 
verk, sjölvlysande, stötsöker, försilvrad tavla. 
Storlek 25 mm .. .. .. . • .. . . . Pris utan band 89: -

Herrarmbandsur Nr KA 83 med auto matisk upp
dragning, 17 stenars verk, centrumsekund, stöt· 
söker, vatt entät, självlysande, försilvrad tavla 
med relief siffror, rostfri skruvboett. Storlek 33 
mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pris utan bond 86: -

Herrarmbandsur Nr KA 81 med 15 stenars verk , 
förgylld boett i storlek 37 mm. med botten av 
rostfr itt st61. . ............ .. Pris utan bond 23: 50 

Beskrivning 
på armbandsur som ära upptagna i färgtryck på 
omslagets tredje sida. Alla ur av schweiziskt fabri
kat. Ett års skriftlig garanti lämnas på nedan
stående klockor. 

Damarmbandsur N :o KA 24 med bo ette r helt 
av rostfritt st61. 17-stenors verk , vattentätt, sjölv· 
lysande, stätsökert och antimagnetiskt . Cham
pagnefärgad urtavla . Diom . 23 mm. 

Pris utan band 85: -
Herrarmbandsur med boetter av högg lanspolerat 

st61. 15-stenors verk, självlysande, chompogneför
gad tavla, centrumsekund, vattentölt, antimogne · 
ti skt. Ett elegant ur. 

KA 15 med 36 mm. boett . Pris utan bond 84: -
KA 34 med 32 mm. boett . Pris utan bond 82: -
KA 35 med 34 mm. boett, silverförgod tavla och 

vanlig sekundvisare . Pris utan band .83: -
Herrarmbandsur N :O KA 74, >Lusina>·fobrikat, 

med 17 stenars verk, centrumsekund, försilvrad 
urtavla med eller utan självlysande siffror, boett 
helt av rostfritt st6I med förgylld framkant, vatten· 
tätt, antimagnetiskt, incoblock . Ett extra elegant 
och förnömt ur. Boettens diameter 29 mm. 

Pris utan bond 112: -
Herrarmbandsur N :o KA 75 med 15-stenars verk , 

boett helt av rostfritt st6I, chompogneförgod ur
tavla, sjölvlysonde, vattentätt, incoblock, anti· 
magnetiskt. Boettens diameter 'O mm. 

Pris utan bond 82: -
Damarmbandsur No KA 76, >Lusino>-fobrikot , 

med 17-stena rs verk, boett med garanterad 10 
microns gulddouble, försilvrad tavla med siffror 
i re lief. Boett ens diom. 25 mm. 

Pris utan bond 79 : 50 
Herrarmbandsur N:o KA 77, >Lusino·>·f obrikot, 

med 18-stenors verk och automatisk uppdragning, 
visor dato, centrumsekund, sjölvlysonde, inca· 
block, vatt entätt, antimagnetiskt . Boettens diam . 
33 mm. En modern och elegant klocka. 

Pris utan bond 115: -
Uren monteras med band, efter Eder egen 

önskan till katalogpris. Glöm ej att uppgiva om 
beställt armbandsur skall monteras med band. 
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Akvari evä rmare 9'2. 
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Batterier 68, 69. 
Batterieliminator 69. 
Bensinslang 89. 
Betser 44. 
Biltillbehör 87, 88, 89, 108. 
Bimetall 67. 
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Blyertspennor 46. 
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Celluloid 72, 91. 
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Dekalkomanier 51. 
Dieselmotorer 61. 
Dobbskor 38. 
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Dragstift 47, 103. 
Dragkedjor 91. 
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Fanår 42. 
Fanårnöl 42. 
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Ficklampor 66, 69, 103. 
Filklove 25. 
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Flädrar BO. 
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Fyrverkeri 111. 
Färger 49, 50, 51, 103. 
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Förgasare 86. 
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Glödritningsapp. 69. • 
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REGISTER 
Böcker och ritn ingar äro ej upptagna i registret. 

Hammare 29. Meterstack 107. 
Handlampor 91. M ikrofoner 79. 
Handduk shönga re 109. M ikro meter 30, 106. 
Handtag 39, 40. M ikroskop 102. 
Hektograf 45, 51. Mipo lamslang 72. 
Huggjärn 34. Mode llfl yg 61, 62. 
Huggmej slar 29. Motor cykelba tteri 68. 
Hyllkon soler 38. Motorgl asögo n 86 108 
Hylsny cklar 105. Mot stönd str öd 73.' · 
Hyvelbönkbe slog 33. M unspel 63. 
Hyvlar 33. Mu rslevar 29. 
Hölskörare 30. M usikverk 110 
Hölslag 44. Må larduk 49. · 
Hål stansar 34. Målar skrin 50, 116. 
Håltång 29. Mö tt bond 30. 
Hörklippn .-maskin 96. Mätglas 61. 
H~ftapparat 45, 103. Mätin strument 74, 75. 
Hogtalare 78. Möbelgöngj örn 39 
H~rnb eslag 41. Möbelhand tag 40. · 
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I nspelningströd 104. Nyl on rev 83. 
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Kabelskor 76. O l jeduk 72. 
Kabel 73, 74. Ol jefärg 49. 
Kall i m 43. Paneler 74. 
Kalk erpapper 42. Pannöer 49. 
Kameror 98. Pantograf 48. 
Kaminer 9'2. Papper, millim .- o . rit- 47. 
Kanthaltröd 73. Pappersblo ck 44. 
Kortmätare 97. Pegamoid 41. 
Kikare 97, 102. Pennor 46. 
Kilramar 49. Pennformare 47, 103. 
Kilremmar 37. Penslar 43, 44, 45, 49, 50 
Kistbeslag 38, 40, 107. Pincetter 27. 
Kilspörskivor 37. Pistoler 56, 109. 
Klister 45, 96. Plakatfårg er 49. 
Klisterremsor 42. Plexiglas 91. 
Knallkork 109. Plötsax 27. 
Knivar 34, 35, 94. Polermaskin 2, 25. 
Koffertlös 41. Polertrissa 106. 
Kokplattor 93. Porslinsknopp 68, 72. 
Kolborstar 70. Potentiometrar 78. 
Kollektorer 70, 104. Pressphan 72. 
Kompasser 97. Proppar, elektr . 66. 
Kondensatorer 77. Radergummi 46, 103. 
Kansoller 38. Radervatten 46. 
Konstläder 41. Radiobyggsats 79. 
Kontursög 2, 36. Radiomatr . 76. 104. 
Koppartröd 73. Rakartikfar 96. 
Kranar 86, 88, 89. Rattar 76. 
Kronpackning 93. Ramskivor 37. 
Kristallp ick-ups BO. Reservoarpennor :46. 
Kristallmottagare 78, 79 Resörbotten 39. 
Kullager 37. Ringklockor 67. 
Kuvert 44. Ringledningstransf . 70. 
Kulspetspennor 46. Ritapparat 48. 
Kvicksilverströmbr . 65. Ritbestick 47, 103 
Laddningsklömmor 70. Ritningar 20-23 . 
Lager 37. Ritpapper 47. 
Lamphöllare 64, 66, 104. Rul lar 38. 
Lampor 65, 66. Rökostkvarn 94. 
Ledningströd 73. Röfspinnar 95. 
Leksaker 52-60 , 110. Räkneapparat 103. 
Likriktare 70, 71. Räknestickor 48. 
Likriktarelement 68. Röravskörare 106. 
Lim 43, 96. Rofkoppl i ngar 89. 
Linjaler 47, 48. Rörtönger 27, 105. 
Linoleumsnitt 103. Sandpapp er 43. 
Luftgevår 109. Schellack 72. 
Lupp 102. Sickling 43. 
Lös 39, 41, 107. Sifferstansar 27. 
Lädersnåren 37. Signalhorn 108. 
Lödkolvar 28, 71, 107. Silverkontakt er 74. 
Lödpistal 71. Silverstöl 37. 
Lövsögningsverktyg 36. Silvertröd 74. 
Lödrör 28. Simbålte 83. 
Magneter 59. Självlysande färg 96. 
Manschettknappar 96. Självsmörjande lager 37 
Metallsögbögar 29. Skolwire 76. 
Metatabletter 83. Skissblock 51. 
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Skjutmö tt 30. 
Skomakarkniv 34. 
Skruv 40, 90. 
Skruvsats 90. 
Skruvki tt 91. 
Skruvmejslar 26, 106. 
Skruvnyckel 26, 105. 
Skruvplugg 91. 
Skruvstycken 25, 106. 
Skruvtvingar 33. 
Skruvögl or 39, 107. 
Skrönk töng 34. 
Skydd sfodral 101. 
Sköpregler 39. 
Sladdar , elektr . 91. 
Sladdlampor 91. 
Slaglad 107. 
Slagtöljqre 37. 
Slipma skiner 2, 25. 
Slipskivor 25. 
Smörgelduk 43. 
Smörjnipplar 89. 
Solg lasagon 97. 
Sparbö ssa 55. 
Spikbleck 38. 
Spritkamin 9'2. 
Spritkök 83. 
Stannfol 77. 
Sticklar 27. 
Stickprapp 64. 
Stiftapparat '29. 
Strykjörnsel ement 72. 
Strykmött 32. 
Strömbrytare 65, 104. 
Stömjörn 34. 
Stämplar 44. . 
Störningsskydd n . 
Summer 67. 
Svamp 94. 
Svarv 24. 
Systaflex 72. 

' 
Sylskaft 26, 34. 
Syraprovare 75. 
Sögar '29, 34. 
Sögblad 29. 
Sögklinga 36, 106. 
Söcknöl 106. 
Säkringar 77. 
Sämskskinn 43. 
Sånghakar 38, 39. 
Telefon , lokal- 103. 
Telefonja ck 79. 
Telegrafny ckel 104. 
Tenn, för lödning 28. 
Termokontakter 67. 
Terpentin 49. 
Termometrar 96, 97, 109 
Testpinne 74. 
Tevagnshjul 38. 
Textpennor 48, 103. 
Tro nslarmatorer 70, 78, 79 
Tratt 61. 
Tryckeri 45, 51. 
Tröd 72, 73, 74. 
Tröd spelare 116. 
Träplast 42. 
Tusch 49. 
Töltimpregnering 83. 
Tändstift 61. 
Tänger 25, 27, 105, 106 
Vattenpass 32. 
Varvräknare 37, 90. 
Verktygshöllare 30, 38 

106. 
Ventilkedjar 90. 
Vibrator , omf . 71, 78. 
Vinberedningsort . 94. 
Vindflöjel 95. 
Vingmuttrar 90. 
Vinklar 32, 48. 
Vridkondensator 77. 
Vägguttag 64, 65. 
Värmeelem ent 72. 
Vörmespiraler 72. 
Vövstolssmide 21. 
Yxor 34. 
Ångmaskiner 58. 
Åskskydd 104. 




