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NAI.DA P reseskrivmaskin 

är e~_svensktillverkad kvalitetsprodu kt från Åtvidabergs , liten 
och latthanteriig med en stor maskins alla fördelar - stabil 
byggnad, rejält tangentbord, behagligt anslag, vacker skrift 
Br_a detalj: ljuddämpande bottenplatta med gummiklädd ra . 
Pris med portabieväska 450.-. Med elegant lältmetallva"skm. 
ro .. k a 

m aven an användas som » weekendväska » -480.- . 

.. ÅTVIDABERGS NEMARIUV 
ar en praktisk väska av grön konsliäderkartong med 10 h" 
till vilka hö I" b 'k angmappar , 
f" .. . r osa ru. rr remsor, som skjuts in i celluloid hållare. Utmärkt 

h
or forvarrng av skr,vpapper, karbon, korrespondens, räkningar bre 
yreskontrakt elc. • v, 

Nr U 173 för A-format. Pris 24.-. 
Nr U 174 för folioformat . Pris 26.-. 

Pr~~akikare a_v förstklassigt tyskt fabrikat i modernaste utförande och 
me -optik (ant,reflexbehandlade linser) . Enastående optisk kvalitet 
uppfyller högsta anspråk 5 Il' k'k som .,,.,,,,.... ___ . am ,ga ' are med bärrem och läderväska . 

Pris~a~ikare av franskt fabrikat med god optik 
och ' forstklassigt utförande. Med läderväska . 

Nr Förstoring x objek- Pris 

Nr 

U 14 
U 15 
U 188 
U 16 
U 17 
U 189 

Förstoring x objek- Pris 
liv diam. 

6 x 30 155.-
Bx 30 166.-

10 x 32 227.-
10 x 45 254.-
7 x 50 299.-

12 x 60 485.-
15 x 60 520.-

tivdiam. 
U 1190 Bx 25 
U 1232 Bx 30 

105.-

Tubkikare Nr U 225 25 40 k 1. . 
T 

' X ' va ,tetsk1kare med akromatiska linser 
re utdrag av mässing kl I" kl "d . 

. • 0 over a d. 25 x förstoring . Län d 74 cm 
Mått hopskJulen 25 X 5 cm. Vikt O 65 k g . · 118.-

U 230 10 x 40 166.-
U 231 10 x 40 T 185.-

• g. Pris 139.-

Större kikare och I · k b as ronomis a tuber finnas upptagna i vår special-
roschyr nr B 55. Sändes på begäran . 

,. 

KATALOG N:o 42 1953- 1954 

POSTGIROK ONTO 9257 
ORDERTELEF ON 40210 

Kontors tider: 
1 okt.-30 april: 8.30-17, Lördagar:8.30-13. 
1 maj - 30 sept.: 8- 16,:.Lördaga r 8-12. 

Försäljning- svillko r: 
Kontant fö(säljning. All försä ljning sker endast 
kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit 
eller avbetalning medgives icke. 
Orde r understigande tre krono r expedieras en
dast om likvid jämte porto medföljer beställ
nin gen . Dylika smärre order skrivas bäst direkt 
pö kupongen till postgirots gula inbetalnings
kort . Utöver varans gällande katalogpris insändes 
25 öre till porto om ordern upptar r itninga r, 
böcker eller lättare va ror etc ., för tyngre vor01 
be räknas paketporto . 

Rabatter. Fr<'rn det tidigare provisions-kupongsy
stemet hor vi övergött till den smid igare d ire kt
rabatten enligt nedan. Rabatten ovdroges s6 -
lundo direkt pö ord er som uppgör till minst kr. 
50, - och däröver. Fotografiska artiklar, visso 
böcke r somt de varor vilka hor ordet >netto • 
efte r priset är undantagna frön rabattvillkor en. 

• • • • • 100: - • 5 
• • • > • 200: - • 6 
• • • • • 500 : - • 8 

Förskott. Om förskottsbe taln i ng insänd es för or
de r, som ä r för stor att skriva pö giro kupongen, 
bö r pengarna sändas i re kommenderat brev till
sammans med ordern. 

När ordern uppgör till kr. 50, - ovdroges 31 

• • > • • 1000: - • 10 

Frakten betalas av köparen. Allt emballage är 
fritt. 

Oppe ! köp . Skulle det inträffa att en köpt vara 
inte motsvarar förväntnin garna , för den gärna 
returneras till oss inom tre dagar efter mott agan
det. Va ran möste dock vara helt oa nvänd och i 
samma skick som den mottogs . Vi göra alltefter 
önska n utbyte mot annan vara eller betal ar till
bak a pe ngarna. Orsaken t i ll returen skall alltid 
meddel as i brev, som jä mte exped itionsnoton 
m6ste medsändos i retu rpaketet . 

Prisändringar. Vi reservera oss för ofrönkomliga 
prisä ndring or t illk omna efter katal ogens tryck
ning . Eventuella prissänkningor tillä mpas omedel
bart. 

Katalogen gäller till oktob er 1954, dö en ny ut
kommer, som sändes till vöro kunder utan sär
skild rekvisition. 

Returvaro r för under inga förhöllonden beläggas 
med lösen av nögot slo g. 

Eftertryck av katalogens text och bilder beivras 
enligt log . 

TEKNISKA HANDBÖCKER 
Praktisk handbok för ingenförer 

r 8D 171, ett lättfattligt och 
ytter st innehö llsrikt upp slagsv erk 
i , matematik, mekanik, höllfost
het, moskinele ment, material, 
e lektr otek nik, med bl. o . beräk
ning av transformatore r och re
läer, för br ännin gsmoto rer pum
po r och fläk ta r, lödnin g , svets
ning och skärning , plas ter pion
mätni ng och avvägni ng, bygg
nodslö ro , hä ng- och spännverk, 
tokstol or , järn- och bet ongkon
struktio ner , dive rse tabelle r m. m. 
740 sid . 320 illustr. och 180 ta 
be lle r. Tryc kt 1949. Inbun den i 
klo tbond . Pris 26: -

Tidens verkstadsha ndbok Nr 
88 9 av Fritz Ejderb y. Vid utar 
beta ndet av denna bok hor med
verk at ett stor t an tal teknik er 
inqm verkstads industri n ävensom 
ett fle rtal före trädare för yrkes
skol or ev skilda slog. Genom
sedd och go dkänd av Kungl. 
O verstyre lsen fö r yrkesutbild
ning . Ur innehöllet, bönk o rbete 
och handverkty g, rit sdon och 
mätte kni k, spö nskörning och upp
spä nning , verk tygs maskiner, ve rk
tyg, hyve l- och borrma skiner, 
sva rvar och fräs maskiner , gäng
skörning i svarv, slipma skiner 
m. m. Talri ka, instruktiva bild er . 
Tryckt 1951. Inbunden i klotba nd. 

Pris 18: 50 

Svensk teknisk ord bok Nr BD 
133. En upp slag sbok med 6000 
tekn iska ord, termer och uttryck 
med definit ioner och uttols be
teckningor. 320 sid or . Inbunden 
i ge diget klotbond. Tryckt 1946. 

Pr is 12: 75 

Nedan stöende handböcker av 
ing. Oscar Bergman är synner
ligen omfatta nde och förnäm lig 
facklitteratur i sina ämnen. De 
lovordas och rekommenderas för 
fackmän och praktiskt ve rksamma 
tekni ker . Verket bestö r av föl
jande fem inbundna handböcker, 

Svarvning Nr BD 150, metall
svar vning. 270 sid. 342 fig. 4 ,e 
uppi. Tryckt 1948. Pris 14: 50 

G jut ning Nr 8D 148. 492 sid. 
294 fig. 4 ,de uppi. Tryckt 1943. 

Pris 21: -

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

Pris 16, 50 

Stålbehandling Nr BD 151, 
härdning . 208 sid. 117 fig. Tryckt 
1947. Pris 16: 50 

Träbea rbetning Nr 8D 152. 426 
sid. 452 fig . Omorb. uppi. 1945. 

Pris 21: -

Handskas rätt med verktygen 
Nr BB 484 av C. Horrington. En 
sammanställning efter amerikan
ska instruktionsblod med klare 
upplysande bilder som visor det 
fund amen tala i handhava ndet av 
ver ktygen som för ekom ma pö 
m01konisko verkstäder. 239 sido r. 
Tryck t 1947. 

Pris höf t . 9 : 50, klotb . 13: -

Teknisk handbok Nr BO 55, av 
d iploming . Geo rg Nelskylö. En 
populär teknis k uppslagsbok. In
nehöll : Tekniska data, formler, 
gång tabeller m. m. Olika metal
ler och legeri ngar, framställning 
och användning . Utförlig be
handling av förbrännings-, die
sel- och elektriska motorer somt 
beskrivning av allo tänkbara fel 
som kunna uppstö och hur de 
repareras eller för hindras . Böt
och utombordsmotorers skötsel. 
Fordonens elektr iska utrustning. 
Ackumulatore r. Elektriska maski
ners och tra nsformat orers fel och 
deras repa ration. Telegrafi och 
radio . Metallsvetsning . Mano
metrar, vallenmätore m .m. 80 
bilder, 192 sid. 3 ,e uppi. 1948 . 

Pris 3, 75 

Elmotordrivna handverktyg Nr 
8D 70 av ing. Einar Thanders. 
'201 illustrationer. 179 sid. Tryckt 
1944, inb . i klotbond. Pris 9, 75 

Rationell verklygstillverkning 
Nr 8D 158 av Hjalmar Dahl. Be
handlar i detalj olika slag av 
stansa r och stonsdyn or , samt ger 
en klor framst ällning av de bäs
ta metoderna för de olika verk
tygens tillverkning . 206 sid. 215 
figurer. Klotbond. Pris 15: 75 

Maskinritning Nr 88 357. En 
värdefull handbok om ritningars 
utförande fö r sövöl nybörjaren 
som fackmannen, ev lng. Ru
dolph Tegström. I bo ken finn~ 
som ösködningsmoteriol komplet
ta ritning ar till en tvötakts -mo
dellmotor. 3 ,e uppi . Pris 3, -
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SVARVNING 

för imatörer 

Handbok i metallsvarvning Nr 
BB 6 för amotörer, av ing. B. 0. 
Glas. Ur innehöllet , Nögra hi· 
storiska data och svarvni ngens 
grundbegr epp, supportsvarven, 
verkt yg alt använda vid svarv, 
svarvstöl, borrve rktyg, frösverk
tyg, rot er ande och fas~ arb _ets
stycke, svarvning och borrning , 
gang skörni ng, fräsning, tryckni ng, 
tillv erkning och härdning av 
verktyg . Med illustrationer och 
ritningar . Tryck t 1952. 

Pris 3, 75 
Svarvboken Nr BB 356. En 

orient eri ng öve r den, moderna 
svar vens möjl igh eter. Av civil 
Ingenjör Tore Parsond er. 43 sid. 
71 illustr. 3,e uppi. Pris 2, 50 

Jiggar och fixl,urer Del I. Nr 
BO 8, av ing. Hjalmar Dahl. Ur 
inn ehöll et , Barrjiggar, borrfi x
lurer, universalbo rrj igg, göngfix
turer, mätverkt yg, moderna jigg 
borrm askine r. Andra utök. upp i. 
245 sid . 282 ill ustr. Tryckt 1947. 
Inb und en i klotb a nd Pris 12: 75 

Jiggar och fi xturer Del 11 Nr 
BD 3. N ögo t ur inn ehöll et, All
männa pr inci per för konstruktion 
av fr äsf ixture r, fastspänn ings
anor d ningar, fi xturko nstr uktione r, 
enkl a fr äsf ixtur er, multipe lfr ös
fixt urer, ro te rand e frö sfi xtur er 
för massfa brikation, konstrukti on 
och t i llv erkning av fräsar, mo
dern a frä smaskiner . 167 sid . 262 
illustr. Inbund en i klotband. 

Pris 14: 25 
Jiggar och fixturer Del 11 I. 

Svarvning. Nr BD 88. Ur inne
höll et , Svarv nin gen s grundp ri n
ciper . Fostspönning sanord ningor. 
Svar vstö l. Göng skö rn ing, kon
svar vni ng etc. Mätverktyg och 
der as anvä ndning . Revolv ersva rv
ning . Verktygens konstruktion , 
up priggning och arb etssätt vid 
re vo lve rsvarvni ng. Revolv eraut o
mater Brow n & Sharp11 och In
dex . Konstrukti on och berä kning 
av ko mkurvor oc h verktyg för 
revol verautomat er . Svarv ning i 
verti kal svar var . 165 sid. 120 bi l
der och 22 ta belle r. Inb unden i 
klotbond . Pris 14: 25 

Handbok Nr BB 4, i gal vani
sering, oxide r ing och metallfärg 
ning , utarb etad av Hugo W . 
La rsso n. Nögot ur innehö ll et , ke
misk rengör ing av metall, för 
kapp r ing, förmössning, förbrans
ning, förni ck li ng, svartförni ck
li ng, förzin kning , förtenning, för
sil vring, fö rg y llning, mattförg y ll
ning, p latin abad, galvan isering, 
oxidering av koppa r, gu ldg ul 
färg pö mässing , o liv grön färg 
pc.', mässing, anti kfä rg pc.', mäs
sing , svartb ets för mässing, grön
patin ering, fä rgning av silver, 
färgning av järn , stöl och gjut
järn, svartfärgning av smöde lnr, 
blcio nlöpning av stöl m. m. 5,e 
upplagan . Tryckt 1944 Pris 3, -

Handbok för plötmetallarbeta
re Nr BD 159. En lärobok fö r 
plötsl agare av D. Nordl öf. 4 ,e 
utökade uppi . Tryckt 1947. 250 
sid . 80 bil de r . Inbund en. 

Pris 12: -
Hur blir jag tekn ikerl Nr BB 

353. Av civi li ng. F. Ade lsköld . 
Studieh a ndbok med förteckning 
öve r olika sko lor för ingenjö rs
och ve rkmästareutbildning. I ntrö
desfa rdringar, kostnad er, studi e
tid m. m. Tryckt 1943. Pris 2: -

Moderna pressverktyg Del I Nr 
BD 2 av ing. Hjalmar Dah l. l n
nehö ll er, Verkt ygsmat erial. rill 
verkning av pre ssverktyg, pressar 
och meka niska anordninga r , av
klip pnings- och hö lslan sverktyg , 
seri eve rktyg, unive rsa lverktyg. 
225 sid . 173 bil de r. Inbunden i 
klotband . Pris 10: 75 

Moderna pressverktyg Del 11 
Nr BD 4. lnn ehö l ler , Bocknings
verktyg, kombin erade hålstans
nings -, avklip pn ings- och bock
ning sverktyg för bondma teria l, 
rullni ngsverktyg, ver ktyg och spe
cia lmaski ner fö r korrugering av 
plötmateriol, sickning och rull
ning av pl öt etc . Tab ell er. 199 
sidor . 195 bi lder- och ritningar . 
Inbun de n i klotband. Pris 10: 75 

Moderna pressverktyg Del 111 
Nr BD 7. lnn ehöll er , A llm änna 
metode r fö r beräk ning av ron
dell -storl ekar och plåtärhnen · för 
olik a d ragn ingsarb ete n, enklare 
och komp li cera de drag verkt yg 
för d ubbelve rkand~ pr essar, 
drog ni ngsverktyg fö r exce ater
pressar , dr agni ng av rostfri plöt 
samt olika behandling -av rost
fritt mater ia l inom pr essningstek
niken, moderna dragpr essa r, au· 
tematiska skydd sanord ningar för 
pressar. A ndra utökade uppi. 
Rikt i ll ustr . Inbund en i klo tband . 

Pris 15: 75 
Moderna pressverktyg Del IV 

Nr BD 9. lnnehöller , Moderna 
kop ieri ngsmask iner för till verk
ni ng av va rmpr essningsve rktyg, 
prögl ingsve rktyg etc., varmpress
ningsverk tyg för mässing och me
ta I legeri ngar, pr essgjutoingsmo
skiner och verktyg för pr essgjut
ning av meta l ler och metallege
r ingar, heja rverktyg , bulldaze r
ve rktyg , nitve rktyg för vorRl- och 
ko ll ni tningar , specialmaskiner för 
va rmnitning ar, rul lningsmaskin er 
för pl ötskenor , sakregist er . 183 
sid. 188 b i lder. Inbund en i klot
ba nd. Pris 15: 75 

~Il ~ 
CiJUTNINCi 

Handbok i metallg jutning Nr 
BB 10 för amat ör er av B. 0 . 
G las. Denna bak ho r kom mit till 
därför att smöföreto go re och 
ägare av mindre verkst0de r oft a 
för sina konst ruktioner behöver 
metallgod s, i första hand ka nske 
av lättm eta l l. Vidare är bok en 
till utmärkt hjälp fö r allo dem 
som ögna sig öt mekanik som 
hobby. Ett litet amatörgjut eri 
ko~ med ledning av boken ord
nas till mycket möttligo kostna
der, dö mon lött kon göra de t 
mesta själv.. Med talrika, mycket 
instrukti va bilder. 71 sido r. Tryck t 
1952. Pris 3: 75 

Smide och härdning av verk
tyg, Nr BCl 5, utgiven av smides
mästaren Axel W. Sjöholm . Nö
got ur i nnehöllet, Behandling 
av kolst ö l, samväll ning av järn 
och stö l t i ll verkt yg, vässning 
och härdning av stenborr, spett 
oc h pikhockor, släggor och ham
mare, stenhuggar verkt yg . Mej s
lar för sten- och metall arb eten, 
kva rnhac kor . Til lverkn ing och 
härdn ing av fjädrar för va pe n, 
lös, vagnar och auto mobi ler , 
oljehärdning av fj ädra r, jord 
hö rdning, sätthö rdning (ythärd
ning), hördlödning m. m. 5,e om
arbetade och utökade uppi. 90 
sid . Tryckt 1951 Pris 3: -

Handbok i modern svetsning 
Nr BD 139 av civiling . R. Gun
nert . Uta n onödiga teori er läm
nar bok en allo de upplysningar 
mon behöver för att kunna ut
föra ett svetsningsarbe te. Samt
li ga svetsningssött beh a nd las till
räckligt ing öe nde. 205 sid . 185 
bilde r. Tryckt 1946. 

Pris höft. 11: 50, inb . 14: 50 
• 

Svetsning Nr BD 1 ech skör
ning med acety lengas , av G. 
Molmb o rg och Ca rl Alfr edsson 
462 sid . 589 illu str. Tryc kt 1943. 
En oumbärlig bok fö r svetsa re 
och för öv rigt al lo som hor nö
got med svetsning att göra. In
bunde n i klotbond . Pris 18: 50 

CLAS OHLSON I. C,o A.- B~tlJH 

Flygboken Nr BB 403. I popu
lär farm al lt om civil-, militär-, 
segel- o . modellflyg . Flygplanets 
konstruktion in i minsta detalj, 
dess instrument o . hur de funge
rar. 250 sid. 100 illu str . Tryckt 
1945. Pris endast 1: 35 

Bilen Nr BD 138 av B. Sten s
land och E. Johnsson, en modern 
utförlig lär ob ok i bilens konstruk
tion och ve rkningssätt. ,Bil en> ör 
antag en som lärobok vid yrke s
skolorna för bilmekoniker, en re
kommend atio n bättre än någon 
annan . 280 dubbelspalt iga sidor 
och över 300 bilder. lnb. i väv
band . Tryckt 1951. Andra upp i. 

Pris 19: -

Motorreparationer Nr BD 119, 
av Björn Bergwik. Med 456 foto
grafier och teckningar , 718 sidor. 
Boken är uppst ä ll d som en sam
manh ängande lek ti on i hur en 
mod ern bil- e ll er bötmot or del 
fö r del bö r behand las vid en 
storr eparati on. Ett standardve rk 
för verk stod sfolk och även för 
va r je bilist, som vill ho redo pö 
vad som rör sig under huven. 5,e 
uppi. Tryckt 1948. Inbund en . 

Pris 28: 50 

Elektr isk utru stning Nr BD 13. 
M otorfo rdonens elektris ka utrust
ning . Grund erna , det prakti ska 
utförand et somt skötsel, vö rd och 
reparat io ner av al lt som hör t i ll 
el ektricitetens användning 6 bi
lar , motor cyklar och moto rbö te r, 
av Carl Skönberg. Tred je, ut
ökade och omarb eta de upp i. 
416 sid ., 275 illustr. Tryck t 1948. 
Inbun den i klotbond. Pris 9 : -

Elektriska ackumulatorer Nr 
BB 295. Konstruktion - Skötsel -
Laddning . Av civilingenj ör Tore 

·Parsonder . Tryckt 1953. 4,e upp i. 
Pris 3: 75 

. --······ !Lär obol , i fysik 
• fö r läroverk och själ vstudi um 
i av C. Berghalm. Verket om-

fatta r sammanla gt 500 sidor 
med 420 bil de r och 382 rä kne
exe mpel och ä r uppde lat i 5 
inbu nd na band. Tryck t 1939-
1948. Pris pr bo nd 1: 90 
Nr BB 101, Del I, All män fy-

sik . 
Nr BB 102, Del 11, Värmelöro . 
Nr BB 103, Del 111, Elektrici-

tetslära . 
Nr BB 104, Del IV, Ströl ning . 
Nr BB 105, Del V, Mekanik . 
OBS. Lägr e pris vid köp av 

a llo delar samt id igt . 
Nr BB 100, Lärobok i fysik . 

Del 1-5. Pris komplett 6: -

Motorböcker 
Bilmotorer och moto rbränslen 

Nr BD 116. En modern allsidig 
och lättlä st motorha ndbok av 
teknologie dok tor N i ls Gustavs
son . En tekni sk väg ledning för 
servi cemannen i ver kstaden somt 
en lär obok bö de för sjä lvstu
di um och vid lä roanstalt er. 701 
sido r i stort form at 17x2 4 cm 
samt 729 bi lder . Tryckt 1944. 
lnb i l inneklot b. Pris 45: -

Förbränning smotorer Nr BD 11 
av Ni ls Gu stavsson. En populär 
beskri vning av bil motor er, Hes
selma nmotorer, båtmoto rer, 2-tokt 
förg osa rmotorer, fl yg motor er, 
tänd kulemoto rer, Diese lmoto rer, 
m. m. 246 sidor. Tryck t 1948. 103 
f ig. Inbunden i klotba nd. 14: 25 

Traktorboken Nr BD 168. En 
mycke t innehö ll srik bok o m trak
to re r, deras konstr uktio n, skötse l 
och användn ing . 300 sid . 275 il
lustr. Inbunde n. Pris 10: -

Kla ra bilen själv Nr BB 14. 
Röd ti l l bi lister av Carl Skön
berg. Behan d lar fe l som kon 
uppko mma under körning och 
hur de avhjä lpa s somt andra 
juste ri ngar, som bil ögoren sjä lv 
kon göra. 112 sid. 22 bild er . 3,e 
upp i. 1951. Pris 3: 25 

Stora bilboken N r BB 1. Bild er, 
beskri vni ngar , pris m. m. på 22G 
o li ka 1953 örs bi lmod ell er. Dess
uto m en avdelning med röd vid 
b i lköp, somt hur mo n bedö mer 
bega gnade b i la r. Bi lens skötse l, 
körte kni k, fel sökni ng, reparatio
ner m. m. 148 sid. Pris 7: 20 

Stora bilboken 1954, Nr BB 22, 
utkommer vö ren 1954. 

Pris C :O 7: -

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

Körkortsboken Nr BB 348. 
Ha ndbok för bi lskolo r och kör
kor tsaspirant er av ing. Per Wer
sen. Den in nehölle r al lt vad man 
behöver veto om körkortsteori, 
om lagar och föror dn ing a r, om 
oHko motort yper o. s. v. Mycket 
prak t isk är avdelni ngen fr ågor 
och svor, dö r uppl ysninga r lä m
nas om de va nl iga ste frög orno, 
som bru kar stäl las till kö rkorts
ospiront en. Boken ä r yppe rligt 
i ll ustr . bl. o . med mönga helsi
desbilder , d är motorns o lika de 
lar framträd a kla rt och lättfat t
ligt . 160 sid. 125 illus tr . 10,e 
uppi. 1952. Pris 6: 25 

Bilboken i bilder Nr BD 135. 
Gr undläiig o nde hand ledning i 
bil ens konstr uktion och ve rk
ningssött utar betad av bilb esikt
ningsmo nnen ing . Y. Ewe rtz. 48 
sid . Tryckt 1947. Pris 2: -

Trpfik- och motorföro rdningar
na Nr BB 447. Boken ä r en sa m
li ng av a llo log ar och f pro rd
ni ngo r som ber öra trafi k oc h 
motorfo rd o n. 120 sidor . Tryckt 
1952. Pris 2: 50 

Fartens her re el ler slav Nr BD 
16. Intressan t lärobok för bilfö 
ror e om körteknik, fo rt och sä
ker het och om hur mon bemä st
ra r bi len i de sv6roste situa
tion er. 140 sid. 56 b i lder. 

Pris 5: 25 

Den moderna motorc ykeln Nr 
BB 521 av Nils Tengbe rg. Be
ha ndl a r utförligt olika märken 
och modelle r, speedway och 
londsvä gstövlingo r m. m. Dess
utom beskrivs moto rcy kel ns kon
struktio n och a rbetssätt i all a 
detalje r . Tryckt 1951. 186 sidor 
och ett 60-to l il lustrati one r. 

Höft. 9: 75 inb. 12: -

Kör tek nik och träning Nr BB 
496 av de n kände täv l ingsfö ro
ren Berti l Carls son. En bok som 
ha r mycke t att lära li t allo mo
tor cykl ister . 68 bilde r. 162 sidor. 
Tryc kt 1949. Pris 4: 75 

Min motorc yke l Nr BB 505 av 
S. To reson . En illust r. handbo k 
fö r körkortssökande och motor 
cyke lförore . I nneh. , Konstruk tio n, 
skötse l, motor fe l m. m. 80 sidor . 
2 :a uppi. 1951. Pris 3: 75 
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UPPFINNARE OCH PATENT
SOKANDEI 

Handbok Nr BB 23 för upp· 
finnars och patentsökande av 
G. Reilond, byrådirektör vid pa 
tentverket. Redogör bl. o . för 
hur ansökning shond lingorno skol I 
vara beskaffade , hur skrift vöx
ling en skall föras och hur be
svär anföras. Vad ett patent in
nebär , hur det skol l utnyttias, 
vilko möilig hete r det finn s att 
försvara sig mot beskyll nin gar 
för intrång i redon bevili ad e 
patent . Boken innehåll er dess
utom formul är till ansöknings
handlingar o. d. Pri s 7 : 50 

Exploatering av uppfinningar 
Nr BB 24. Ur inneh å llet: Vad 
kon patent eras? Rätten til l en 
uppfinning och inskränkningar 
däri. Vögor till exploatering och 
avtal. Hur skydda en uppfin
ning m. m. Pris 14: 50 

Uppfinnare Nr BB 387. Råd och 
a nvisningar för uppfinnare angå
ende patenttagning och försöli
ning av potent eller licenser därå 
jämte kontraktslörslag m. m. 2,a 
omarbetade uppi. Tryckt 1949. 

Pris 3: -
Industritidningen Norden inne

håll er aktuella artikla r av vär
de för vårt närings liv, för tek
niker och uppfinnare. Dessutom 
medfölier som inhäftad bilaga 
Svensk Tidskrift för I ndustriel It 
Rättsskydd vari införes samtliga 
i Sverige uttagna patent med 
bild samt kungiordo patentan
sökningar m. m. !26 nr pr år!. 

Prenumeration kan göras ge
nom oss: helår 30: - kr, halvår 
16: - kr, kvartal 8: - ör. 

Provexemplar Nr BE 13 erhål
les för O: 25. 

Perpetuum mobile, Nr BB 425, 
en mycket intressant, lärorik och 
roande bok. Den hand lar såsom 
dess titel anger, o m perpetuum 
mob il et - evi ghetsmaskinen, nå
got som alla t ide r va rit fö remål 
för människors grubbel. Här be
skrives ett f lertal maskiner var
iämte förklari ng lämnas varför 
ingen av dem motsva rar sin upp
hovsmans för väntan. Boken är 
skri ven av Max Gr enande r, om
fattar ett hundr ata l sidor och ör 
illustrerad med ta l rika bil de r . 

Pris hö ft. 3: 75, inb. 5: 50 
Att laborera hemma Nr BB 444, 

Del I. En handledning av lwa n 
Bo lin och B. Gustawer som be
skri ve r 150 kemiska experiment 
som man siölv kan göra med 
enkl a medel, sa mt hur man in
reder ett hemlaborat orium. 11-
lustr. 80 sid. Pris 3: 75 
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Att laborera hemma Nr BB 520. 
Del 2. 114 fö rsök i organisk och 
fysiologi sk kemi. Pris 3: 75 

Elektroteknik 

Allt om mode rn el-teknik finns 
i detta bok9erk, Handböcker i 
elektroteknik, om samman lagt 
1.800 sidor i 3 band. 

Elektricitetslära Nr BD 127, och 
elektrisk mätteknik av civilin g. 
G . Reiland. Ett stort band på 
488 sidor och med 500 bilder, 
teckningar och tabeller. Innehåll : 
Elektricitet, spänningar a . ström
mar . Det magnetiska flödet. Det 
elektriska fältet. Vöxelströmsteo
ri. Elektrokemi . Elektronik. Reläer 
och ventiler. Materiallära. Elek
trisk mätteknik . Tabeller och no
mogram . Samt i anslutning till 
varje kapitel en samling räkne
problem med svor. Ny omarbe
tad upplaga. Tryckt 1950. Inbun
den i klotband. Pris 35: -

Eiektriska maskiner Nr BD 136 
och elektriska anlöggnrngar av 
civiling. G. Reiland m. Il. Inne
håll: Likströmsmask iner, synkron
maskiner, transform atorer, osyn
kronmaskiner, vöxelströmskom
mutatorsmaskiner och omformare, 
likriktare, provning av elmaski
ner, kraftstationer och distribu
tionssystem, bostads- och indu
strianläggningar, elektrisk motor
drift, belysn ing , elvörmeteknik 
m. m. Tryckt 1948. 704 sidor. 690 
bilder och tabeller. Inb unde n i 
klotband. Pris 35: -

Teleteknik Nr BD 111 av civil
ing. V. Tengbo rg är ett stort 
stondardverk på över 600 sido r 
och med 457 illustr., tabel ler och 
schemor. Något ur innehållet, 
Grundläggande begrepp. Svöng
ningskretsar. Oliko elekt ronr ör. 
Rörprovningar. Kopplingselem ent. 
Kapacitets- och induktivit etsbe
rökningar. Kopplingsnät. Tran
sie nto strömkr etso r. Växelsträms
förlopp. Transformatorer. Filter. 
Ledningar och öppna antenne r. 
Möt- och förstär ka rteknik. Rör
voltmeter. Katodstrå leosc i I lograf. 
Te legrafi och telefoni. Automat
te lefonsyst em Elektro-akustik. 
Elektroakustiska appa rate r . Liud
nedteckning. Sändning. Mot!ag
ning. Radionavigering. Bildtele
grafering. Television . Tryc kt 1945. 
lnbunden 1 i klatband. Pris 30: -

Högspänningsleknik Nr BD 15, 
Kraftstationer, kraf töverföring, av 
Bertil Domeii. N ågot ur innehål
let: Stark ström stekn ik, vattenfall, 
turbintyper, samk0rning, fasning, 
framtidens krofttekiiik m. m. Illu
strerad. 200 sid. Tr , ckt 1939. In
bunden i klotband . Pris 10: 50 

Omlindning ach beräkning av 
småmotorer Nr BB 312, av civil
ing c,11iör Tore Porsander . Med 
räk neexempel. 64 sidor . 33 lig . 
8,e uppi. Pris 3 : 75 

Elektrikerns hjälpreda Nr BB 
432, av Bele Broo. En mycket in
nehå ll srik bok i l itet f ickformat 
med komplett tabell- och forme l
samling i matemat ik och el ektro
teknik. 182 sid . 7,e uppi. Tryck t 
1952. Inbu nden i blått klotb and. 

Pris 7: 50 
Vind-elverk Nr BB 41. Konstruk

tionsboken för Vind-elverk be
handlar ingående samtliga hit
hörande kanstruktionsproble m. 
Texten belyses dessutom av ett 
40-tal illustrationer och ritningar . 
I boken beskri ves hur man själv 
kan bygga ett enkelt men till
för litligt vind-el-verk. 2 ,a uppi. 
Tryckt 1944. Pris 4: 50 

Elektrisk motor Nr BA 5. Anvis
ningar hur man själv kan göra 
en billig men effektiv e lektrisk 
motor för batteri- e l ler ackumu
latordrift. Med 10 fig. Pris 1: -

50 enkla elektrostatiska försök 
Nr BA 182. Boken ör försedd 
med 19 illustr . Pris 1: 35 

Radio 

Radioteknisk handbok av ing. 
Erik And ersen . 3,e omarbetade 
och utökade upplagan tr yc kt 
1951. Oumbärlig för alla service
mön inom radiobranschen. Ver 
ket omfattar sammanlagt ca 700 
rikt illustrerade sidor uppdelat 
på två delar i k lotband. 

Nr BB 414, del 1. Radiotekniska 
grundbegrepp samt sändare, mot
taga re och förstärkares konstruk
tion . Pris 16: -

Nr BB 427, de l 2. Behandlar 
mät - och servicetekniken. 

Pris 16: -
Radiomattagaren Nr BD 126, 

av Th. Christiansen, svensk över
sättning och bearb etning Siffer 
Lemoine , är en bok om felsök
ning och radia service. Inn ehålle r 
en beskrivning av de vanliga 
mottagartyp erna, alla tänkbara 
fel som kunna uppstå, hur fe len 
uppsökas och repareras. Radio
verkstadens utrustning. Kund
tjänst, kalkylering , räntabilitet 
m. m. 1 llu str. 230 sidor . Tryckt 
1946. Pris 14: 50 

Om radiostörningar Nr BB 510, 
av civiling. B. Svedbe rg . Hur 
man blir av med störninga r . 48 
sid. illustrerad. Tryckt 1950. 

· Pris 2: 50 
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Modern radioteknik Nr BD 25. 
En mod ern handbok för y rkesut
öva re och för intresserade oma · 
tö re r - lä mpad för sjä lvstudier 
och upplagd som kursbok vilk en 
ger en f ul lt modern och instruk
tiv hand ledning. Ur innehåll et: 
a llmänt elektrotekniska grun de r, 
radiovågor, antenne r och moto r
ledningar , elektroakustik, elek
tronrör, modulation , förstärk a re, 
oscillatorer, mottagare, sänd a
re, krafttillförsel, mätinstrum ent 
och ro dionavigation. 471 sidor 
och 291 bilder och schemor . 
Tryckt 1952 . 

Pris höft. 28,- lnb . 33: -

Radiolexikon av ing. H. Stock
man. Förklaringar på radiotek
niska ord och uttryck. Med bil
der och kapplingsschemor. 60-
80 sidor per del . 

Nr BB 28, de l 3. 
Nr BB 376, de l 5. 
Nr BB 482, del 7. 
Nr BB 497, del 8. 
Nr BB 498, del 9. 
Nr BB 499, del 10. 
Nr BB 509, de l 11. 
Nr BB 526, del 12. 
Nr BB 527, de l 13. 

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

Marconi Nr BB 35, eterns be 
tvingare . Boken skildrar Mar ca
nis liv och ger även en översikt 
över radion s utveckling från de 
för sta försöken med trådlös te
legra fi. 165 sidor. Med bilder 
och schemor. Tryckt 1935. 

Pris 1: 50 

Kartvågsmottagning Nr 88 33, 
av c ivi ling. Mats Holmgren. Ny 
delvi s omarb etad och för övrigt 
reviderad upplaga utgiven 1950. 
Inneh åller schema med alla vär
den fö r större och mindre kort
vågsapparater även ultrakortvåg . 
Tabeller över spo lar samt kretsar 
för bondspridning etc. 56 sidor. 

Pris 2: -

Dux DX-bok Nr BB 3-4 om ut
land sly ssning. Kortvåg sam hob
by . Lyssnarrappo rter och verifi 
kationer. Uppgifter om över 2000 
stationer m. m. Stor världskarta 
i flerfärgstryck medfö ljer . 72 rikt 
illustrerade sidor. Tryckt 1952. 

Pris 3: 50 

Radiolyssnarens uppslagsbok 
Nr BD 176. En populär handbok 
om den svenska radion och de 
alika söndarestatianerna samt 
presentation av allo kända ro
diaräster och musiker m. m. Rikt 
illustrerad. 239 sid. Tryckt 1950. 

Pris 8: -

ENGELSKA HANDBOCKER 

The Encyclopaedia of Radio 
and Television Nr BD 172. En 
stor modern engelsk alfabetisk 
uppslagsbok i radioteknik. 768 
dubbel spa ltiga sidor med över 
3.000 uppslagsord och 750 bilder 
och schemor. Första uppi. 1950. 
Klotband . Pris 12: -

Radio, Television and Electrical 
repairs Nr BD 173. En populär 
engelsk handbok i reparation av 
radio och alla slags elekt<iska 
hushållsmoskiner och -apparater . 
Rikt illustr. 448 sid. Klotbond. 

Pris 9: 45 

Experimentböcker för pojkar 

Experimentbok Nr BB 40, av 
lwan Bolin. 300 lär orika och ro
liga elektriska, optiska, akustiska 
och kemiska exp eriment. Tryckt 
1941. Med 71 ill ustr a tioner och 
teckningar. 6 ,e upplagan. 243 
sidor. Pris inbunden 6: 50 

Den unge experimentatorn Nr 
BE 70 av R. Fischer. Ett hundratal 
fysikaliska experiment och be
skrivningar på enkla apparater 
härför, som va r och en själv kon 
göra. Några exempel: Deci mal
våg , bre vvåg, pumpar, tre olika 
fuktigh etsmötare, kompass , appa
rater för experiment med influ ens
maskin, galvaniskt e lement, gal
vanoskop, ringklo cka, telegraf
apparat, induktionsapparat, peri
skop, camera obscura, m. m. 96 
stora sidor 23x 30 cm, varav ca 
50 plans cher med enk la schema
tiska skisser på alla apparater . 

Pris 1: 65 

Experimentbok för pojkar Nr 
BB 37, av S. N ord lande r. Ur in
nehållet, lnfluen smoskin, elekt ro
magnete r, elektr. ringkr ocka, in
duktionsapp a rater, gnistindukto
rer, mor sete legra f, bågljuslampa, 
el ektr. motorer, elek tr. genera-
1orer, tr ans fo rm ator e r , urverk , 
li nser, refl ekto rer, kikare, skiop· 
tikonapparat, proj ektionsappa
rat, kinematograf, siren, köld
blandningar , köldmaskin, ångma
skin, vattenturbin, hektograf, ets
ning av g las, tillverkning av speg
lar , fosforesc ens, kemiska för
eningar, fram ställning av syror, 
bengaliska eldar , julgrpnsbloss, 
fyrverkeripjäser, trol lerivötskor, 
lemon ade r, vågar, pumpar, gyrr
skop, centrifug, brandalarmappa
rat , lödning, giutning , impregne
ring, glasbehandling, fotografe
ring , radio m. m. 129 illustr. 152 
sid. 5,e omarb, uppi. Pris 2: 75 

Pojkar och mekanik Nr BD 156 
innehåller teckningar och anvis
ningar på nyttiga och roliga ar
tiklar som varje händi g pojke 
siölv kan göra, bl. a.: cykel bil, 
lands vögssegla re , elektrisk lyft
kran, vattenturbin, kikare, ljöder
motor , tryckpress, hektograf, pan
tograf, telefonanläggning m. m. 
100 sid . och 100 bild . Tryck t 1948. 

Pris 3: 75 

Roliga mekaniska försök Nr 
BB 36. En bok för pojkar i alla 
åldrar av H. McKay. Biuder på 
talrika intre ssanta exempel och 
roliga experiment, som lätt kun
na utföras . En önskebok får fy
sik- och kemiintresserad ungdom. 
1 llustrerad, 195 sidor. Tryckt 1951. 

Pris höft . 9: 50 Kart . 11: 50 

Små elektromotorer Nr BB 483 
av Odd Rönningen, visar hur 
händig a pojkar med billigt ma
terial och en kla verktyg själva 
kan göra 19 intressanta e lektriska 
motorer av vi tt skilda typer, från 
enkla iärntr åds- spik motorer till 
mera inveck la de motorgenerat o
rer . Boken består av 98 rikt illu
strerade sidor plus 24 fotogra 
fiska plansch er. Tryck t 1948. Kar
tongband. Pris 4: 75 

Lek med strömmen Nr BB · 503. 
En hobb y bok av J. Jangö, som 
beskriver hur man sjä lv tillverkar 
små elektriska moto rer och ap 
parat er m. m. elektris ka ur, syn
kranm otor er, el- bi la r, impulst åg, 
kri sta l I mott agare, ba tte rimo tta
gare för kort våg, störning sskydd 
m. m., 140 sid. 62 fig. Tryckt 1950. 

Pris 3: 75 

Med enkla medel Nr BB 42 av 
Odd Rönninge n. I denna bok 
fin ns en he l rad mycke t enkla 
uppg i fte r men alla har de t ge
mensam t att mon lä r sig någo t 
nytt får varje modell. Utfö r
liga beskri vnin gar med bilde r 
på: drak ar, ballonge r, pilbåge, 
kamera, turb ine r, katapult, väv
stol jämt e ett f le rtal andra me
kaniska leksaker m. m. 106 sidor. 
Tryckt 1951. Inbu nde n i klotband. 

Pris 7: 75 

Poikarnas modellbok Nr BB .U5 
av Odd Rönning en. En sam ling 
beskri vningar på intressanta ex
periment, roliga lek saker och 
nyttiga grejar som va rje sko lpoj
ke själv kan göra; bl. a. trolleri
apparater oc h trollknutar, skruv
stycke, olika sällsk ap sspe l, en 
spelautomat , l i ll eputtåg, propel
lerbil, motorbåtar, race rkälke , 
xylofon, pantogral, vattenturbin, 
modellfl ygplan, 3 olika el-moto
rer, telegraf, stiärnkikare, skiop
tikan, ångmaskin m. m. 95 sidor 
och över 100 bilder . Inbunden i 
kartongband. Pris 3: 75 

Påhitt för fritiden Nr BB 522. 
En liten bok som ger tips på fri
tidssysselsättningar av olika slag 
såsom mod el lbygge, brobyggna
der, inredning av sportstugan, 
linoleumsnitt , ex libris , fotografe
ring m. m. 182 sidor och ca 110 
illustrationer. Pris 2: 75 
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Diverse handböcker Målning 

M in hobby Nr 88 487. Ett 25· 
tal o li ka ho bb ies beskrivas, så· 
som: samling ov frimärken, mynt, 
autogra fer, dju r och vä xte r m. m., 
teckn ing, måln ing, amatö rkera
mik, foto graf erin g, a kva ri er, ra
dio , cyke lb i lo r, bygge av flyg
pl an båtar och järnväga r i mo
dell' m. m. 256 r ikt il lustrerade 
dubb elspalti ga sidor . Tryckt 1948. 
Inbu nde n. Pris 6: 50 

Sötv att ensakvariet Nr 88 96 
ov G . A urell. Fullständig han d
ledning i skötse l ov ett hem
okvo r ium. En mängd olika fiskar 
beskr ivas. 

Pris höft. 5 : 50, inb . 7: -

Nytto och nöje på frit id Nr BO 
130, en hob byhand bok ov Knut 
Stenring som löser fritid ens pro
bl em. Behandl a r : Teckning. Mål
ni ng i olja, tempero, okv orel! o. 
pastell. Etsning. Trö sn,tt. _Mode l
lering . Mo dellb ygge. Forg b •o
grofe ring. Smolfilmn ing. Solu r. 
Släkt fo rskning, samli ngar m. m. 
220 sid or. Tryckt 1944. 

Pris hö ft . 3: 50, inb . 6: -

Ama törb okbind eri Nr BB 201, 
av Kerst in Key. 4 ,e tillökade 
uppi. 59 fig. 128 sid . Pris 
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Skologning Nr BA 171. Hand
bok i skola gning ov Gu nnar Björk . 
Ill ustrerad. Tryc kt 1943. Pris 1: 50 

Modellbygge 

Mod elljä rnv äge n Nr BB 518. En 
uttömma nde han dbok ov C.-E. 
N ordst ra nd. 3 ,e upp i. Pris 4: 90 

Modellbåten Nr BB 313, hur 
den bygg es och trim mas. Av ing . 
Joc. M. !versen. Pris 2: -

fic krocer n Nr BB 431, ov G . 
Lönnqu ist, som i boken redogö r 
för hur mon bäst ska ll konst ru
era och bygga en motordriven 
fickro cerb il och bona, somt om 
körteknik och trimning. 60 bil
der . 80 sido r. Pris 1: 75 

Hobb yboken 1951 Nr BO 162, 
mod ellb yggo rnos internationella 
år sbok om mode llfl yg, mode ll
böto r, modelljärnvägar och mo
dell roce rbilo r . Art ik la r, rit nin'gor 
och o rb etsbeskri vningo r på 1~ 
sido r med 100-tols bil de r. 

' ~~ 3 : ~ 
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Hobbyboken 1952 Nr BO -57, 
Pris 4: 75 

Hobbyboken ! 953, Nr 88 54. 
160 sid . ri kt illus tr. 

Pris höft . 3: 75, inb. 5: 75 

fio lbyggnadskonst Nr BB 272. 
Prakt isk och teoreti sk väg lednin g 
ov J. A. Corlö. Ur in nehållet: 
Virke svol. Mall. Utfö rl. om va r je 
dels till ve rkning . Hoplimning en. 
Betsning och la ckeri ng . Lackets 
betydelse. En god f io ls egens ka
per. Figurer i texten somt som 
bi la ga en ritning i full skola till 
e11 fiol. 4 :e uppi. Tryckt 1952. 

Pris 7: 50 

Konsthant verk Nr BB 429, ov 
Ake H. Huldt är en mycket in
neh<'il lsrik bok var ur mo n ko n 
lära sig förfaringssätte n vid : in
torsiok onst, träskulptur , gr af isk 
konst, tygt ryck, ba tik, gl osm6 1-
ning, kera mik, meta llk onst, sil
ve rsmide , konstsmide , gip sgj ut
ni ng , konstgjutning . 190 sid . 123 
b ilde r . Tryckt 1951. 

Pris höft . 12: 50, inb. 19: 50 
Porslinsmålning Nr BO 24. Av 

Kerstin Ort eng ren. Boken ger en 
utfö rlig handledning i porslins · 
m<'ilning och ori ente ring om ke
rami sk dekor. Ur inneh<'ill et: Ke
ramik, ver ktyg, oljo r m. m., färg
blondning o r, uppritn ing, guld
läggning , torkning, bränning, 
mönster med beskrivninga r . Med 
bild er och förgbilago . 180 sidor. 
Tryckt 1951. 

Pris höf t. 19: 50, inb. 25: 50 

Porsli nsmåln ing Nr BO 177. En . 
handledning ov C. Runeborg som 
behand lar allt mon be höve r veto 
fö r den na konstutövn ing. Rikt 
illustrerad fö ruto m 14 fö rg p lon· 
scher . Tryckt 1950. Pris 7: -

Handbok i korgfl ätning Nr BO 
134. Prakti sk vägledni ng utorbe· 
tod p6 uppd rog ov Svirnsk.o Hem
slöj dsfö reningornos R1ksforb. ov 
E. Borgl und och T. Hy ll en. B_e
skrive r utförl igt ti llvögog<'ingssot · 
tel vid flätn ing med vid jor, sp<'in, 
rötter ha lm m. m. I boke n finnes 
prov ' på b<'ide praktiska . och 
konst närliga modell er. 142 sidor. 
167 bild er . Tryck t 1947. Inbunde n. 

Pris 6: 50 

Stoppningsorbeten Nr BE. 85. 
Hand ledning i möbelstoppning : 
Fasta stopp ningsytor, f<'itöl i\stom· 
mor , madra sser, tygklöd ~e , re· 
sårinsättning m. m. Pris 1: 75 

Möblernas kläder Nr BO 58. 
Hur mon syr möbelöve rd rag, 
sängöverkast och lam pskä rma r. 
En modern i llu str . handledning 
utg . av Svenska Slöjdförenin gen. 

Pris 1: 50 

Fläckar Nr BA 176. 201 sött att 
ta ur flä cka r m. m. Pris 1: 50 

900 råd och rön Nr BA 164, 
för hemmet såsom: blom sterv <'ird, 
matlagning, sjukv<'ird, flä ckbort
togning, utrotning ov skaded jur, 
sömnad hemv<'ird, kroppsv<'ird, 
klädv<'ird m. m. 96 sido r. Tryckt 
1943. Pr is 1: 50 

Slagrutor Nr BB 284, och rut
gängeri fö rr och nu, av A . G. 
Högbarn . lllustr . 102 sid or 

· Pri s 1: -

Amotörostronomen Nr BB 285. 
Handledning i obse rvotionskonst 
m. m. av N . lamm och A. Wal
lenqvist. 127 sid. ill. Pris 3: -

och ytbehandling ,, 

Handbok i målning Nr 88 392, 
av A. Söde rb erg. Ur inneh<'illet , 
Allmänna r<'id vid m<'iln ing. M61-
ni ngsorbet et uto m- och inomhus 
i en nyupp fö rd trävilla . Tapet · 
uppsättningen . M<'ilnings repo ro 
t ione r . Dekorationsmölnin g. Text
ning o. m<'ilning ov skylta r. Mål
ni ng på tyg. Mäbelmöln ing. Bi l· 
lackering . Plast isk färg m. m. 144 
sid . 50 bild. 7 :e uppi . Tryckt 1951. 

Pris 2: -
Hondbok i målning Nr 88 62, 

ov P. J. Larsson. 10:e uppi. 136 
sid . rikt illustr. Prakti sk och lätt 
fattlig hjälpred a för den som 
sjä lv önskar utföra sin mölning 
el ler rep . efter nya metoder. Full
stä ndiga anv isninga r i målning 
med oljefärg, l imfä rg , slamfär g, 
rödf ärg . Tapetsering . Takspö n· 
ning . Marmorering . Ad ri ng . Pias· 
tisk färg . Krake lering . Skyltmål
ning. Bi ll acker ing. Bötmö lning . 
Sportstugemölning. Möbelmål
ning . Boning . Betsni ng. Polering. 
Fetni ssning . Loseri ng. Lackering . 
Recept p6 färg sommonsättningor. 
Kostnadsb erä kning . Spocke lfärg. 
Färgötgöng. Om penslar . Färg· 
har moni. Arbetsbeskrivning m. m. 
Tryckt 1953. Pris 3: -

Möbelmålning Nr BB 67. En 
ko rtfattad ha ndbok för amatö rer . 
Ur innehål let. o m verkty g och 
mate riolier, t il lb lon dnin g av fär
ger, betsni ng, ek-, valn öt-, björk
och mahognyådrin g, la ckering 
m. m. Illu strerad med bilder i 
texten somt 5 st. plan scher i fler
färg stryck. 8:e uppi. Tryckt 1949. 

Pris 1: 85 
Träådringsverk Nr BE 32. Om

fatt ande 15 fär gp lan scher i stor!. 
35x 45 cm med förklarand e tex! 
av Erik Kock . Pris 4: -

Träådring Nr BE 33 en i anslut-
ning till träådrin gsverket BE 32 
utarbetad hand ledni ng i utföran
det av de olika ödri ngorno sam! 
fontos iödrin g . Pris 1: 50 

Ytbehandling Nr BB 61. Hand
bok i mode rn ytbehan dling för 
a matörer och nybö rjare av G . 
Friber g . Lärobo ken för allo omo
torer som önska lära sig de mo· 
de rno metoderna för ytbehond· 
l ing med ce llul osoprepora ter. I 
den na bok avhandl as pö ett lött· 
fattligt och instrukti vt sött hur 
mon steg för steg går tillväga 
fö r •ol! få fr o m yto r med en djup 
spegelbl a nk glans . Boken är för 
sedd med ett tj ugot al illustr . och 
scbemotisko b i lde r . 5 ,e utökade 
upp i. Try ckt 1951. Pris 1: 85 

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

Slöjd, snickeri och husbyggnad 

Snickerib oken Nr BE 47, hop
snickrad av fockmö n fö r hobby
fo lk. Popul är lärobo k, praktisk 
upp slagsbok, rolig läsning för 
al lo frit idssnickore : slöjdande 
poj kar, möb elamatö rer, vil laö ga· 
re, sports tugebyggore och a lla 
andra entusia ster och vänn er av 
såg, hyve l och hammare . 140 sto
ra sid. 30x 21 cm, mer ön 300 in
struktiva bil de r. 25 helsid or ri t
ninga r ti ll tr ev liga slöjdorbeten, 
mode rna möbl er, pra ktiska bygg 
nodskonst rukt ioner m. m. 10 fac k
män pö snickeri och slöjd ho 
skri vit Snickeri boke n unde r öve r
inseend e ov slö jdinspektö r Gun
nar Nils son. Tryck t 1944. Inbun
den. Pris 5: -

Snicke ri Nr BB 53. Lärobok i 
arb etskunskap i anslutning ti ll 
snicke ri för fort söttningsskolor o. 
a ndra ungdoms skolo r samt tär 
sjä lvstudium av Erik Nisses-G ag
nar. l nneh6 11, Medel att öka 
virke ts vara ktighet, vi rkets tork
ning och impr egne ri ng . Skog s
avv erkning och fl ott ning. Bygg
nadssnick eri, Grun d, vägga r och 
stommen, klädse l, dö rrar o. fön
ster, to kstol a r, golv, tr op par , 
hophuggni ngo r. Möbelsnickeri : 
tillsk ärning o. fogn ing, g rod ning, 
zi nkn ing, toppning , sli tsni ng , ge· 
ring , fane r ing, putsni ng, möbe l
ritn ingar. Ytbehandling : Ferniss· 
ning , betsning, boning, pol ering , 
mölning. 112 sid . 8,e uppi. Tryck t 
1950. 62 figurer . Pris 2: 75 

Lilla svorvoreboken Nr BA 7. 
Anvisninga r hur mon själv för
fär dig a r den enkla svarvstolen 
jömte behöv lig a patroner och 
verktyg, av J. M . Bang . 9,e uppi. 

Pris 0: 95 

Möbler Nr BE 46. Ko~ log öve r 
r itni ngar för hantverk och slö jd . 
Utgi ven av Sv. Slö jdf öreningen . 
Med illu str . oc h r it ninga r pö mo· 
derno möbl er. Pris 3: 35 

Slöjdskisser Nr BB 446, för 
lant bruk a re. Ett 20-to l ytte rst 
enk la men praktiska släj dorbeten 
främst för lontgörd en. Många bro 
tips. 42 b ilds idor . Tryckt 1945. 

Pris 1: 50 

NÄVERSLOJO 

Näverslöjd Nr RO 143. En l iten 
handledning med illu str . beskriv 
ning p6 sex olifo saker att gö
ras av näver. Pris 1: -

Handbok i bygge Nr BB 48, 
av T. Korlst röm. Prak ti sk. hand 
ledn ing för sports !uge- och vil la
bygga re, ent rep renö rer m. fl. Ur 
in neh.: Val av tomtp lats. Formu
lär t i ll kontrakt. Köpeb rev. Lag
fart . Grundorb eten. Sprän gnings
orbete . Borr st9 lshä rdning . Drä
nering och av lopp. Betongg jut· 
ning . Träarb ete. Tokkons!ru kti o· 
ner. Taktä ckning. Vink eltro ppo r 
med ritning. Kökets inredn ing . 
Vä rme och san itet. Murning sar· 
beten Arb etsbeskrivning . För
van dling stabe ll er , kvm ti ll kubik 
fo t, mete r till fot. Entreprenad 
kon trakt . Kostnodsförs lag m. m. 
Om statslån : Bornrikel ån. Egna
hems lån. Tert iärlön, sm<'ibru kore
lön . Boken är illustrerad med el! 
40-tol teckningar jä mte 12 min ia
ty rritn ingar t i ll mode rna . villor o . 
spo rtstugo r . 11 ,e utökade uppi. 
152 sidor . Tryck t 1953. Pri s 4: 50 

Husbyggnod Nr BO 169, ett 
innehöll srik t och modern t upp 
slagsve rk för allo slogs yrkes
män inom byggnodsfocke !. Be
handla r , byggnodsteknik, mote· 
r iole r , pl ane ring, kalkylering, 
administrat ion m. m. Verket är 
bundet i tvö kraftiga klo!ba nd 
om samman lagt 1.700 sido r och 
l.6 00 illu strationer. Tryckt 1952. 

Pris 120: -

Cement och betong' Nr BO 113, 
av civiling. Tage Bild e. Ur inne
höllet, Sa mmansättning. Arme 
r ing. Håll fosthe tsprov. Betongen s 
tillr ed ning, ce~t rifuge ri ng. Härd
ning . Formbyggnod . Unde rva!· 
tens- och v intergjut ning . Gjut- , 
pump-, sprut - och kli nker beton g . 
Eternit, sipo rex, sontorin, tr eto ng, 
strängb eton g m. m. 50 fig. 52 
helsides plan scher . 264 sid . Tryck! 
1940. Inb unden i klotb ond. 

Pris 11: 55 

IIPPNA SPISAR ·-

Bygg spartstu gon sjä lv Nr Bl 
49, prakt isk handled ni ng i stu
gans pl aneri ng, byg gnad och in · 
red ning . Med 27 ill ustr . 135 sid. 
Tryck t 1936. Pris 2: 75 

Småstugebygge genom eget ar
bete , Nr BE 20. I nstruktionsbolc 
redi gerad ov civ.ing. B. Moll
min med ins·tru ktivo anv isningar 
om a ll o byggnads - och inred
ni ngsorb eten en egno hemsbyg
gore kon göra sjä lv . Varj e ar
betsmoment unde r byggets gång 
visas genom fotog rafie r och 
teck ningar . 320 sid . 470 i ll. Tr. 
1952. Pris 19, 50 

Hj älp dig själv Nr BB 63. Prak
ti ska rö d och recept för utgi fts· 
besparan de ha ntve rk i hemmet av 
K. Key. Ur inn ehölle !, Mö lning, 
betsning, tapetsering. Att sköra 
glos och sätta i rutor, lödning , 
cementbruk till betonggjutning, 
e ldfast lera , murb ruk m. m. 5:e 
upp i. Med ill ustr . 124 sid . Tryck! 
1949. Pris 2, 75 

Praktiska fritid snären och hob
bies Nr BO 92, av Kerstin Key. 
N <'igot ur inneh ., Hur jag själv 
bygg de min stuga, driv ning av 
metall o . cise lering, etsning, hur 
man gör b ly infattade fönste r och 
lykto r, intar sia, l inoleumtryck, 
bärn s!ensorbeten, hur mon stop· 
po r och klä r o m sina möbler , 
gju tning i gips , nätkn ytning, ljus
stöpning , hur man halvsu lor sina 
skor själv, hur mon gör mor · 
schal ler , vox focklo r, julgransbloss 
m. m. 268 sid. Tryck t 1944. Med 
152 i llu strat io ner och ritningar. 

Pris höft. 12: 50, inb. 16, 50 

Lärobok i fältmätning och av
vägning Nr BB 378, av C.-Fr. 
Gel inder . Boken beskr ive r grun
derna för fältmätning, mätning m. 
hjä lp ov kompass, avvägning , 
hjä lpmed el, kor tritning m. m. 
Exemp. pö täckdi knings- och en 
lantmät erikorta i fär g finnes I 
boken l iksom kartteck nen för des
sa karto r . Rikt illustrera d. 64 si
dor . Tryck t 1947. Pris 1, 75 

Oppna spisar Nr BD 170. Ett 
häfte med 40 skisser i storlek 
17X2 1 cm med trev liga förslog 
till öppna spisar fö r vi llor , sport
stugor och störr e gillestug or . En 
värdefu ll hjälp fö r murare, villa
byggare och övriga , för vilka 
den öppna sp isens ytt re utform
ning ä r av intre sse. Pris 3, -

Oppna spisar Nr BE 8". En 
oo r.dbo k utgiv en av >Hem i Sve
ri ge>. Mönga förslog till spisar 
somt råd om utförande och kon
struktion . 96 sid . 150 illustr . 

Pris 6: 50 

9 



Fotografering 

Amatörfotografen Nr 88 197, 
en oöverträff ad fotografihandbok 
av K. 0 . Sjöström. Ur innehållet, 
Hur uppstår den fo tografiska 
bilden, kamera ns olika delar, val 
av kamera, negativmaterialets 
egenskaper , framkallning, kopie
ring, förstoring , recept, .skärps· 
dfupstabell er m. m. 211 fig. 285 
sidor. 9:e omarb . upp i. Tryckt 
1951. Pris höft. 5: 50, inb. 7: SO 

Pa kamerajakt Nr BA 116. En 
praktisk handledning för varje 
amatörfotograf , som vill fö stör
sta möjliga gl ädje och nytta av 
sin hobby . 4 ,e tillökade uppi. 
Rikt illustrera d. Pris 0: 80 

Släktbok Nr BE 48. För bokf ö
ring av sin egen stamtavla, släk
tingar och fami lj på ett trevligt 
och intressant sött . Med förtry ck 
ta varje sida , för ifyllande av 
uppgifter och data. Kan även 
illustreras med fotografier. For
mat 21 x 25 cm. Inbunden i klot
band . Pris 4: SO 

Recepthandboken Nr 88 292. 
Kemisk-teknisk recepthandbok för 
hem och industri . En samling till
förlitliga recept för tillverkn ing 
av de i marknaden vanligast 
förekomman de kemisk-tekniska a. 
kosmeti ska preparaten jämte någ 
ra anvisningar och röd för den 
kemisk-tekniska fabrika nten, av 
lng. D. Svanberg . 284 sid. Tryckt 
1948. 4,e uppl agan. Inbunden i 
klotband . Pris 10: -

Recepthandboken Nr BD 140 
med 2.527 kemiska recept av 
Pierre Gaugu in, beskriver snart 
sagt alla kemiska produkter som 
kan framställ as utan komplice
rade apparat er. lnneh .: Närings
medel, dryck esva ror, kosmetiska 
medel, blä ck och tusch, fotogra
fiskt, rengöring smedel, plastelin 
och modellva x. Köldblandningar, 
braständare, impregnerings- och 
eldsläckningsmedel, färger och 
lock, kitt, klister och lim, läder
och träbehandling, metallbehand
ling och metallbeläggning, spe
gelbeläggning, smörjmedel , be
kämpning av skadedjur samt en 
kemisk teknisk handledning . 315 
stora sidor i format 19x26 cm. 

Pris häll . 16: -, inb. 20, 75 

I kemistens verkstad Nr BD 62, 
av lwan Bolin. Ur inneh . : Konst
gjord kautschuk, bakelit och an
dra konstmassor . levande och 
död materia . Med 82 bild er. 190 
sidor. Tryckt 1942. I nb . Pris 6, SO 

IO 

Språk 

lär Er engelske själv Nr 88 400, 
av Harry Maiander. Denna nya 
bak , som nött en reko rdartad 
spridnin g, lär Er engelska lätt 
och lekan de . Mer ön 2.200 före
mål äro avbildad e och hemvisa 
genom siffror till text en. Uttals· 
beteckning en är praktisk o. lätt 
fattlig, förkl aringarna utförliga. 
Baken avslu tas med ett enge lskt
svenskt och ett svenskt-engelskt 
ordregister, vartdera om över 
4.000 ord . 4,e uppi. 43:e tusen
del. 312 sid . Tryckt 1949. Pris 5: 75 

Svenskt-engelskt lexikon Nr 88 
2 med eng elskt uttals- och beta
ningslära av Mauritz A splund. 
Ett modernt upplagt och öve r
skådlig t lexikon i bekvämt fick
format, 110X 155 mm., bundet i 
starkt klotband . 512 sidor. Tryckt 
1951. Pris 7: 50 

Ordlista Nr 88 150. Svensk
Engelsk och Engelsk-Svensk ord
lista . 72 . sidor. Pris 1: -

Fällor i engelske Nr BB 3. 
Praktisk handl edning för skol
ungdom och andra sam studerar 
engelska till hjälp att undvika de 
vanligaste fallgroparna i detta 
språk. 46 sido r. Tryck t 1951. 

Pris 2: SO 
Tclc engelske naturligt Nr 88 

465, av Sverker Broström. En lit en 
fickbak, som alla studerande och 
även de som tror sig kunna 
engelska böra ta de l av . Den 
behandlar talspråk ets karakteris
t iska ord- och utt rycksval som 
skiljer sig ~ön matsv. svenska. 
52 sidor . 3,e uppi. Pris 1: SO 

PARAGLOSSBOCKER 
Engelska böcker, som Ni läser 

utan att behö va slö i lexiko n 
och ordlistor , tack vare en spe
ciell ordlista ,pa ragl oss, . som 
tillhör varje bok och som pö ett 
pat enterat sätt läses i bredd 
med boken . Bekvämt och tids· 
besp arande. Gör språkstudierna 
till trivsam förströelse. (Passar 
ej nybörjare!. 
Nr 88 153, Shute: Pastoral. 

Äventyrsroman . Pris 9: 30 
Nr 88 154. Storm Ja meson: The 

Other Side. Krigsraman. 
Pris 7: 55 

Nr 88 155, Buchan , The 39 Steps. 
Spionthriller . (Förenklad uppi. 
mycket lätt). Pris 5: 55 

Nr 88 1,56, Christie: Per il al End 
House. Detektivroma n. 

Pris 7: 55 
Snabbkurs i franska Nr 88 149, 

för det rent praktiska livets be
hov , av Gustav H. Kökeritz. 48 
sido r . Tryckt 1932. Pris 1: SO 

Ryske spr6ket Nr 88 161. 3 :e 
uppi . Tryckt 1920. 325 sidor. I nb. 

Pris 4: -

Svensk-Espercntisk porlör Nr 
BA 181, översättning av de pö 
resor och i det dagli ga liv et 
vanligasre förekommande orden 
och uttry cken. Pris 0: 75 

Esperanto Nr 88 152. Praktis k 
lärobo k i espe ranto, för kurser 
och självstudium. 3,e upplagan. 
Tryckt 1934. 160 sidor. Pris 2: -

lär Er svenske själv Nr 88 401. 
Svensk gramm at ik och sti llöra av 
Harry Ma iande r. Ett fl ertal av
snit t ur känd a svenska författares 
verk tjäna att åskådliggöra un
dervisning en. Aven lyriken och 
dess regl er har fött sin plats i 
denna innehå ll srika 256-sidig a 
lärobok. Ill ustrerad . 2,a uppi. 
Tryckt 1947. 

Pris höft. 4: SO, inb. 5: SO 
Svensk ordlista Nr BD 42. Hu

ru skall jag stava rätt? Omkring 
22.000 ord med förklaringar och 
uttalsbeteckningar av A. Stefan 
Gustafsson. Tryck t 1951. Pris 0 : 85 

Ordbok Nr 88 339, med 15.000 
främma nde ord. Deras stavning , 
uttal böjning, härkomst och be
tydef se, sammanställda av Harry 
Maiander . 2,a uppi. Tryckt 1945. 
Inb unden Pris 4: 50 

Brevställare och 
uppslagsböcker 

Uppslagsboken för skrivbordet 
Nr 88 437. Med ledning av den
na bak kan enva r avfatta sina 
brev snabbt, korrekt och rakt på 
sak. Brev som ge ett sympati skt 
och vederhäft igt intryck, a. som 
öro psykologiskt rätt formulera
de och därfö r göra avsedd ver · 
kan . Innehöll, Regler för svenska 
språket. Regler för privatbrev . 
Reg ler fö r affärsbrev . Ansök
ningar. Juridiska formulär . 260 
ex . pö privatbrev, affärsbrev och 
juridiska handlingar. Ex. pö fel
aktika brev . 7.000 sv6 rstavode 
ord. Tabeller. 70 kap. 304 sid . 
Tryckt 1951. Pris 6: SO 

Stora brevställaren Nr 88 174. 
Innehöll : Regler för brevskriv
ning . Ex. pö 80 privatbrev : 45 
kärleksbrev, 60 affärsbrev och 30 
juridiska handlingar . Förteckning 
p6 2.000 svårstavade ord m. m. 
160 sid. Tryckt 1951. Pris 3: 75 

lille Jätten Nr 88 391. Den 
lilla uppslagsboken m. det jätte
lika innehållet . Over 2.000 bil
der o . färgplanscher , över 3.000 
registerord, 1.560 sidor. I nbun
den. Pris 18: -

CLAS OHLSON & C , o A:-8 ., INS -JON 

Juridik, handel och bokföring 
Juridiska rådgivare Nr 88 186, 

av Sven Lundva ll. Något ur in· 
nehöllet, Aktenskopsrätt , äkten
skapsförord , boskilln ad, hemskill
nad, orvsrätt, boutredning, för
myndorskop, testamenten, adap
tio n, köp av !ost egendom, ar
ren de , handelsbolag, enke lt bo
la g, akti ebolag, pension, dekla
ration, nya matarfordonsfö rord 
ningen, v ill korlig dom, nya hy
reslogstiftningen m. m. 2,a ut
ökad e uppi. 189 sid . Tryckt 1943. 

Pris 1: 75 
Formulärbok Nr 88 193. Med

borgarens formulärbok med 165 
formulär för kommunala kungö
relser, protokoll, längder, räk en
skaper, fottigvördsstyrelsens pro
tokoll och skrivelser samt själv
deklaration er . Exemp. pö rikt ig a 
och oriktiga stämmor. Skriftliga 
handling ar om äktenskap, döds· 
bo, förmyndarskap och fastighet. 
Kontrakt, växel-, firm a-, låne-, 
konkurs- och besvörshandlingar 
m. m. av Gustav A. Al den. 191 
sidor. Tryckt 1945. Pris 4 : 50 

Tidens formulärbok Nr 8D 103, 
av J. I . Dahlström. Något ur in
nehållet : Reverser och borgens
förbind elser , arrende, testam en
te , bouppteckning , äktenskap , 
fullmakter, lag sökning , förm yn
darskap , potent och varumä rke, 
statliga lön och understöd, släkt
namn m. m. 248 sid. Tryckt 1951. 

Pris 4: 50 
Jordbr<Jkets bokföring Nr BD 

74, av L. Nonneson och E. Nils
sor.. lärobo k för skolar o. själv
studium. 208 sid. Tryckt 1941. lnb . 

Pris 3: 25 
Bokföring Nr BB 146. Handbok 

för boklörare och köpmän av 
Nils Karlgr en, auktoriserad re
visor. 4 ,e reviderade uppi. 1951. 
Ur innehållet, Rökenskopsbö cke r, 
inventoriebo ken, dagboken, mo
skinbokf öring, hjölpböcker, bok
slutsteknik, årsboks lut, budget· 
bokför ing, liliolbakföring , enkel 
bokföring. Pris 5: 75 

Bokföring Nr BE 19. lärobok i 
bokföri ng med kolu mnsystem för 
snickeriidkore . För tekniska yr
kesskolor somt för självstudium. 
Av lekto r K. l. Hagström . 2 st. 
bokföringsb öcker medfölja. 

Pris tillsammans 1: 65 
Handledning i bokföring Nr 

88 461. Fullständiga instruktione r 
om bokför ing och bokslut. Han
delsonmälon, handelsjuridik m. m. 
78 sid . Tryckt 1952. Pris 3: 50 

Bokföring och affärsbrev Nr 
BB 502, av H. 0. Odbert. En 
handbok för självstudium i bok· 
för ing och modern handelskar
respondens . 222 sid. Tryckt 1949. 

Pris höft . 8: 25, inb . 9 : SO 
Moderna brev Nr 88 433. Reg

ler för modern handelskorrespon
dens med formulär till olika slags 
affärsbrev, privatbrev, platsan
sökningar, betyg, reverser, full
makter m. m. Boken är komplet
terad med sve nsk ordlista och 
upptagande ca 9.000 mer eller 
mindre svörstovade ord samt i 
svenskan ingående utländska ord 
med förkloringor . 149 sid . Tryckt 
1951. Pris 3: -

En praktisk handbok Nr 88 t60 
av C. Fars. I denna allmänt om
tyckt a hjälpreda om 336 sidor 
f inne r Ni vad Ni beh öve r veta 
om t . ex . arv, boutredning, lör 
niynda rskap , äktenskapsrätt, lön, 
skuldebrev, inteckning , statsbi
drag, arrende, jokt- och fiske
rött, dikning, stöngselskyldighe
tar, försäkringar , stämning, kon
kurs, skadest6nd, vägbestämmel
ser, barnbidrag, madersk apspen
ning, semester, stolsbidrog till 
ensk. väg, folkpension, arvsskatt, 
kvorlötenskapsskatt m. m. jämte 
öve r 150 formulär och anvis
ningar för olika skrivelser. Baken 
biir ej saknas i n6got hem. Tryckt 
1952. Pris 6: 50 

Formulärboken Nr 88 187, av 
G . S. Groth. Boken är en oum
bärl ig hjälp vid upprättande av 
o rvsskiften, testamenten, kontrakt, 
skuldebrev, borg ensförbindels er, 
privata rättshandlingar, inlagor 
i rättegångs- , konku rs- och ut
sökningsmöl samt ansökningar o . 
anmälningar av olika slag . 4,e 
uppi. 230 sido r. Tryckt 1951. 

Pris 6: 50 
Handbok Nr BB 377, i deklara

tion och skotteberäkning av C. 
Fors. Ur innehåll et: deklarations
skyldighet m. m., inkomst av 
jor db rukslastighet , annan fastig
het , röre lse, onstölln . o. pension, 
rea li sationsvinst, inko mst av ka
pital, allm . avdrag, förmögen
hetsdek l. , intä kte r och avdrag 
vid skogs- a. virkeslörsäljningor, 
fostighetsdekl. . besvär öve r taxe 
ring, straff för oriktig deklara · 
tion, eftertaxering, om källskatt, 
kvarl6tenskapsskatt o . s. v. For
mulär, exe mpel och tabeller. Vi 
da re red ogör e lse för hur skatten 
uträknas o. kontrolleras . 176 sid. 
Nv upplaga varje ör . Pris 4: SO 

Lagfart och inteckningar Nr 8B 
332, ov Seibrant Videgren. Kort 
vägledande juridisk framställning 
angående tomt er och andra fas
tighet er . 96 sido r . Tryckt 1939. 

Pris 3: 75 
Framg6ng Nr 88 334, på af

färsmannabonan , av Walter Ho
ving . Oversatt fr ön engelskan . 
150 sidor. Tryckt 1942. Pris 2: SO 

lilla lathund Nr 88 282. Ut
given av Olof Larsson. I nnehöl
ler tabeller för stycketalsräkning, 
ränteberäkning, kopitalvärdet ov 
en livränta , redogö relse för be
stämmelserna om arvsskatt och 
skatt för gåva, om mött och vikt 
m. m. Tryckt 1945. Pris 2: SO 

Sveriges Postadresser Nr 88 
481, upptar alla svenska postan
stolter i olfobetisk ordning samt 
uppgift om i vilket lön resp. sta
tion ligger . Tr. pö tjockt adress
lappskartong. Spiralhäflad o . för
sedd med genamg6ende registe r . 
En snabb och oumbärlig upp
slagsbok för alla som pö något 
sött ho m. postadresser att göra . 

Pris 1: 85 
Moskinskrivning Nr BD 61. lä

robo k i maskinskrivning av Ellen 
Moren, lärarinna vid Uppsala 
stods skolor för yrkesundervis
ning. 64 sid. Tryckt 1941. lllustr . 

Pris 2: -

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

Matematik 
Matematiska uppgifter i reol

excmen Nr 88 489. Utförli ga lös
ningar och sva r pö realuppgif
tern a 1944-1953. Sammanlag t 150 
probl em. En bak som är till stort 
värde fö r olle reolobiturienter. 

Pris 4: -
Träni ngsstil ar i matematik Nr 

Bli 51 fö r rea lskolo n, högsta 
kloss . Sammanlapt 160 röknA
exemp el med facit. Pris 1: 25 

Matematiska formler Nr BB 512 
för realsko lan. Pris 1: 50 

Matematik för allo Nr BB 170. 
Frön deci malb räk till somman
sott ränta och ekvationslära för 
självstudium av Einar O sterholm. 
Fart och rätt lär Ni Er räk na 
med denna vägle dni ng. 3,e uppi. 

Pris höft. 3: SO, inb. 4: 50 
Räknestickan och dess använd

ning Nr BA 32, av civilinA enjör 
Tore Parsond er. 9,e uppi. I ll ustr. 

Pris 2: -
Räknestickans onvändninr, Nr 

BA 31, av civiling . Gustav Gold
kuhl. 9,e uppi. Pris 1: 25 

Räknestickan vid el . beräkning . 
Nr 88 513 av H. A . Lindgre n. 
En handledning vid ovoncerode 
beräkningar . Pris 3: 25 

Genvägar till snobbräkning Nr 
88 443, av J. Almqvist. Hur mon 
genom knepiga metode r gö r 
snabba uträkning ar. En oumbär
li g hjälpreda vid det praktis ka 
räknearbetet . 72 sido r. Pris 3: 50 

Allo mctemotisko formler Nr 
88 355, en populär matemat ik
ha ndbok . 4 ,e uppi. Pris 4: 70 

SKOGS- OCH VIRKESTABELLER 

Skogsbrukstobell F o c i I nr 8B 
56, av G A . Petter sson är den 
bä sta hjälpredan vid alla skogs
och virkesaffär er. 20 ,e upplagan. 
136 sidor med praktiska, lättfatt
lig a tabeller för skog pö rot (kbm 
och kbft) alla cm och tum i 4 
godhetsgrader. Runt virke i hela, 
halva och kvarttums diam . Sågat 
virke och sporrar, alla förekom
mand e. För olle längder mellan 
1-1 00 la t avlöses ögonblickligen 
kubikmossan , därefter till 8.000 
lat. Boken innehålle r även kan
troktslormulö r, reduceringstabe ll 
kvodratm till kbft, fot till meter , 
kblt till standards, praktiska an· 
visningar, därav en del nyheter 
om sågning, virkesvörd m. m. 
Tryckt 1952. Pris 4: -

Rundvirkeskuberaren Nr BA 10, 
innehållande ta beller för kube
ring av runt vi rke m. m. 

Pris 2: -
Rundvirkeskuberoren Nr 88 360 

,1-.leter>. Tabellbak efter meter 
m6tt . Tabeller för runt virke. 
S6gat virke. Förvandling av me
ter till kbft . Pris 3: -

Skogsvärderingstobell Nr BA 9. 
Massa- o. utbytestabell för snabb 
värdering av skog pö rot . Tryckt 
1931. Pris 0: SO 

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

Pris 2: 50 

n 



Lantbruk och husdiursskötsel 

La ntbrukarens praktiska hand
bo k Nr BD 142. Ur innehållet, 
snickeri och smide, åkern och 
åk erbruket, skörd en och maga
sinet, potatis och rotfrukt er, hus
diuren , gård och by ggnade r, 
redskap och maskine r, trädgår
den, repa rationsarbeten m. m. 
230 sid. och fl ero hundra bilder. 
Tryck t 1946. Inbunden . Pri s 11: 50 

A rbe tsledaren Nr BD 144, en 
in nehå ll sr ik och pr ak tisk hand
bok, som bä r finna s på va rj e 
lantgård, behandlande a ll a till 
lantbruke t hörande arbeten . 419 
sid. 220 bilder. lnb . Pris 4: 75 

Kemi Nr BD 76. Lärobok i ke
mi fö r jordbrukets ungdomssko 
lor, av ag rono m Sigf rid Larsson 
m. fl. 134 sid . 5,e upp lagan. 
l llustr. Tryckt 1947. Inbunden. 

Pris 2: 75 
Fysik N r BD 84. Lärobok i 

fysik av agronom Har a ld A,son 
Moberg, lärare i maskin lö ra och 
fysik. 104 sidor. Tryc kt 1942. 105 
fi gu rer . Inbunden . Pris 2: 50 

Jordens gödsling Nr BD 83, av 
ag , onom A. Zachrisson och stats
agrono m 0 . Franck . 3 ,e upp
lage n. 150 sidor med 35 bilder. 
Tryckt 1945. Inbunden. Pris 2: 50 

Jordbrukslära Nr BD 33, för 
skolo r och självstud ium. 6,e om
arbetade upplagan. Arbete t om
fattar 592 sido r med 2 geolo
giska kartor i färgtr yck och 285 
illustr. Tryckt 1933. Inbunden i 
klotband. Pris 7: 50 

Svensk fårskötsel Nr BD 35, 
av Nils l nsula nder , statskonsulen t 
i få rskötsel. Rikt ill ustrerad . 235 
sidor. Tryckt 1942. Pris 3: 25 

Bigårdsboken Nr BB 134. Hand 
ledning i biodl ing av J . H. Sä
de r lund. 112 sid. 101 il lustr . 2 ,a 
uppi. Tryckt 1946. 

Pris höft . 2 : 75, inb . 4: -

Fjöderföskötsel Nr BB 133. Råd 
och anvisn ing a r för en löna nde 
f jäde rf äskötse l, av Signe Fors
berg . Ur inneh. , Hön sgå rdens 
a nläggning . De bäst a hönsraser
na, utfodringen, tors kleve rtra
nens betydelse, avelstu pp en, 
av e lsstammens sammansättning, 
avelsäggens urval , kläckning och 
kliickb a rhet, naturlig ruvning och 
klä ckn ing, maskinkläckn ing, kal
kon höna n som tidig ruvar e, kyck
li ngarnas utfodring, ohyrans be
kämpande, kännetecke n på goda 
och dåliga vä rphöns , de vanli
g_aste hönssjukdomarna. Anka ve l. 
Gåsave l. Kalkonavel. Med ca 80 
bilder och teckningar . 144 sidor . 
4 ,e upplagan. Tryck t 1947. 

Pris 3: -

12 

Husdjurens sjukdomar Nr 6B 
127. Kortfattad lärobok av Bi r
ge r Räsiä, dist r iktsv eterinär . 10,e 
upp lagan. Tryckt 1948. I ll ustr. 110 
sid. Pris 2, 50 

Hästen Nr llD 78. Prakt isk 
handbok i hästavel och hästupp
föd ning , av majo r H. Stjernsvärd, 
g odsäAa re G. Li ed be rg m. fl. 4 ,e 
uppi. 35,e tusendel . Tryc kt 1945. 
Med 137 i llus tr. 258 sido r. Inbun
den i klotband . Pris 5: -

Hästkännedom Nr BD 20. Hand 
bok i hästkännedom av Bir ger 
Räsiö, distriktsv eterinär, vet .-med. 
dokto r. Med 150 illustr. 331 sid. 

Pris 8, -

Hästens hovvård Nr BB 126 
och skoning . Nötk reat urens klöv
vård, av Birger Rösiö, distiikts
veterinär. 38 bilder. Tryckt 1947. 

Pris 1: 50 

Hästens uppvisning Nr BA 22. 
Besiktning, fär sälining och köp 
av hästa r, av B. Räsiä. Pris 1: -

Hä,tens ålder Nr llA 23, dess 
bestä mning med hjälp av tän
derna, av B. Räsiä. 3 ,e uppi. 
24 bilder . Pris 1: 50 

Hovbeslaglära Nr BB 450, en 
lättf att lig hand ledning, med 27 
bilder. Tryck t 1946. Pris 1: 25 

Kaninskötsel Nr BD 79, utgiv en 
gerom Sveriges kaninavelsfä r
eni nga rs riksfö rbund. 4,e uppi. 
18,e tusendel . 222 sid. 116 illus tr . 
Tryckt 1948. Inbunden. Pris 4: 25 

Handbok Nr BB 130 i kan in
skötsel , av J. I. Dahlst räm. Något 
ur innehållet , Kaninras er, va l av 
ras, kaninstalla r, burar och red
skap , avel och uppfödni ng, sköt
sel, slakt och ga rvn ing, sjukdo 
mar, avytt r ing, bokföring m. m. 
Tryck t 1942. 31 fig . 140 sido r. 

Pris 2: 75 
Kaninskötsel Nr BA 24. Kort 

handledning i kan inskötsel av 
A d. Gremo . Med 10 b i ld er. 31 
sidor. Tryckt 1942. 6,e upplaga n. 

Pris 1:-
Svinskötsel Nr BD 80, av OQ!O· 

nomerna Hj. Nilsson och A. Or
born . Innehå ll er, på grundva l av 
nya unde rsökn inga r•: vad en svin· 
uppfödare bär känna ti l l om de n 
praktiska svinaveln, svinens ut
fo rdring och sta ll vå rd somt pro
dukternas avsättning. 164 sido r . 
46 bil de r. Tryckt 1951. Inbunde n. 

Pris 6: 50 

Trädgård och blommor 
Svensk trädgårdsbok Nr BB 118, 

av Nils Da hlmark, 8,e uppi. 172 
sid., 36 illustr. och bel ysa nde 
teckningar. Tryckt 1952. Lätt fatt
lig och tillförl itlig handledning i 
fruktodling , plante ri ng av frukt
tr äd, beskärning, besprutning, 
ympning, förädling, dri vbänks 
onläggning, arbeten i fr ukttr äd
går de n. Plante ring av bä rbus
kar, jordgubbar, käksvä xtadling. 
Trödgårdspradukternas tillgo do 
gäronde, torkning, förvaring, 
för säljning somt odling av pr vd 
nodsväxter , blommar m. m. Bo
ken är praktisk oc h pr isb illig . 

Pris 3: 50 
Frukttrödgården Nr 8B 491 av 

trödgårdsdir ektär S. Green. Hur 
man planera r en fruktträdgård, 
när och hur p lante ring ska ll ske, 
vil ka sorter som ä r lämpliga i 
alika dela r av la ndet o. s. v. 95 
sido r. SO-tal bil de r och färp
plansch er . Pris 4: 75 

Trädgårdsrecept Nr B8 297, av 
Ulla Malin. En bok full av bild er , 
skisser och ri tnin gar, so m g er 
moderna t ips hur man skall få 
de,t trivs amt och vacke rt runt vil
lan med pla tt sättn ingar , vatt en
blänk , blommar bland sten och i 
raba tt, terasse r, lekplatser m. m. 
114 sidor. Tryckt 1942. Pris 3:'75 

Trädgårdens vackraste blommor 
Nr BB 507, av Tar Nitzelius. Be
handlar omkring 400 art<:1r och 
sorte r, av dessa är 100 avbilda
de i färg på 32 färgplans cher 
samt dessutom ett stort antal bil 
der i texten . Boken är ett verk
ligt fynd för trädgårdsvännen o. 
för alla som vill se något ut
över det alldeles vanliga i sin 
täppa . 300 sid. Tryck t 1950. 

Pris höft . 7: 50, inb . 9, SO 

Blommande buskar och träd 
Nr BB 7 av Tar Nitzelius. Ett ur
va l av de bä sta blond trädgå r
dens prydnad sbuska r och t räd . 
Dryg t 500 ar ter och sorte r ä r 
beskri vna och av dessa har 100 
avb il dats på färgpl ansche r va r
jämte 130 svartbilder ingår i tex
ten. Utf örliga uppl ysning ar om 
odling och skötse l oc h var/·e art 
är försedd med en på er aren
hot g rund ad uppgi ft am dess re
lativa käldhärdighet i de o lika 
delarna av vå rt land . 368 sidor. 
Tryck t 1952. 

Pris höft. 10: 75, i nb. 13: 75 

Landsbygdens trädgård Nr 8D 
143, ha ndbok av trädgårdsorki
tekt A. Steen m. Il. Innehåller: 
Trädgårdens pl anlösning, upp
mätning och avvägn ing. Jordfär
bätt ring . Slänt er och terrasser . 
Vattenpo rtie r . Gräsmatto r . Träd , 
buskar och ärter. Frukt- o. käks
trndpård en. Lnndsby gd ens a ll
männa parkanläggninga r m. m. 
120 sidor. 48 bi lder. Tryck t 1947. 

Pris 2: 50 
Min blommande trädgård Nr 

BB 524 av tr ädgå rd sdirektär S. 
Green . Avhandlar all t som rör 
tr äd gård sbl ommor. Ove r 100 si
do r med rikligt bildmo terial var
av en del i färg . Tryck t 1950. 

Pris 4: 75, inb. 7: 50 
Växtdoktorn Nr BB 402, av E. 

ln ge lsträm. För al la trä dgårds
odlare måste denna nyutkomna 
bak vara en efter läng tad hand
ledning i ka mpe n mot trä dgår
dens skade görare. Här behandlas 
sakkunnigt allmänna sjukda msar
sa ker, kemiska medel och me
tode r. 253 sido r . Ca 200 bilder. 
Tryck t 1950. höft. 5, -, inb. 7: -

C t ·A s- o:-i=fl'SÖN_&_C: 0 A. - B., I N S-J 0 -N 

Blommorna i hemmet Nr BB 490 
av trädg årdsdirekt är S. Green . 
Hur ma n får sina blo mmor att 
tri vas och vil ka sorter som är 
lä ttas t a tt odla. En bok av start 
vä rd e för a ll a som vill ha ett 
grö nskande hem. Rikt illustrerad, 
äve n färgplans cher . 80 sid . Tryckt 
1951. Pris 3 , 75 

Vinboken 
Vinboken Nr BB 88. Handb ok i 

hemberedning av vin med recept 
fö r allo vanligare svenska bä r 
oc h frukt er . Något ur inneh n l
let, Mustens iardningsställa nde, 
jäsn ing ens genomförande, recept, 
vinets efterb ehondling , fin cha m
pagne, beredd på några timm ar, 
champagne enligt origina lmeto
den , champagnol ikä ren. Hur man 
själv gö r recept. Snobbjäsning 
av vinet . Bere d ning av vermauth . 
20,e upp i. Tryckt 1947. 134 sido r . 

Pris 2: -

Nalurkunskap 

Svenska fåglar Nr BB 428, av 
Folke Räsiä, innehålle r 100 fågel
beskr ivn inga r, ill ustrerade med 
fotografier och 100 färgbild er, 
samt kortf attad sak li g beskr iv
ning av 245 i Sverige årsvissa 
arte r. 504 sido r. 4,e kraftigt ut
ökade upp lagan. 80,e tusendel. , 
Tryckt 1951. 

Pris höft. 8: 50, inb. 10: 75 
Lilla djurboken Nr 88 11. Be

skriv er våra vanligaste svenska 
djur. 62 sido r. Med en färgbild 
och text på varje sido. Pris 1: 50 

Lilla fjärilboken Nr BB 12. 
Med färgbild er och utfö rlig be
skrivning på ett fl ertal arter 
jämte anvisning på fångs t och 
prep areri ng . 60 sido r. 

• Pris 2: 75 

Våra fiskar, Del I, Nr 8B 136. 
Sötva ttensfisk. 13 helsidesplan
scher , en de l i fl erfärgs try ck. 
55 sid. text. Pris 5: 75 

Våra fiskar , Del 11, Nr BB 137. 
Hovsfisk. Pris 6: 25 

Våra medicinalväxer Nr BD 32, 
av Gu stav Lind och Ni ls de Ver
dier. 48 helsidesp lansc her i fler
fä rg stryck. 4 ,e upp i. Ma n kan 
skaffa sig extra inkomst genom 
insa mling av med icin a lväxter. 
Tryck t 1953. Pris 4: 80 

Läkeväxter Nr BB 45 av N . 
Hewe. Behandlar ett sto rt antal 
av vå ra läkeväxte r, deras in
samling och användning för 
a li ka åkommor . Från medicinsk
bota nisk synpunkt gran skad av 
dr D. Carlsträm. 186 sid. lllu str . 
Tr. 1952. Pris 7:50 

ILLUSTRERAD FLORA 

Svenska växter Nr BB 494 av 
Bjö rn Ursing. I l lustrera d flora 
som beskri ve r 1.370 arter fanero
ga mer, varav 820 växter äro tyd
lig t av bilda de i natur lig a färger . 
Enbart genom de utmärkta bil
de rna ges möjlighet att lära 
kä nna vå ra växte r. En verklig 
önskebok för alla bot a niskt in
tresse rade. 400 sid. Tryckt 1950. 
Klatba nd. Pris 24: -

Jakt och villebråd Nr BB 140, 
av jägmästare Allan Petre. I 
bok en beskri ves villebr åde ts lev-
nadsvanor , olika intressanta 
jo ktmetad er, jaktsk yttekanste n, 
vapen, hundupp födning, jakt
vård sfäreningar m. m. En in
tr essant och lii rorik hok fö r 
varje jägare. 240 sid. 26 bild er. 
Tryckt 1952. Pris 6: 50 

Hundens uppfo stran och dres
syr Nr BB 441, av Hugo Strand 
berg . De vedertagna och beprö
vade metode rna för dr essyr av 
såvä l vakt- som jak thundar. 172 
sido r . Nv omar betad uppla ga . 
Tryck t 1947. • 

Pris höf t. 5 : 50, inb. 7: 25 

Nya jaktboken Nr BD 39. Råd 
gi vare för jäga re o. ja ktvänne r, 
av Tho r Hägda hl, med föror d av 
praf. Eina r Lönnbe rg och d r Gus
tav Kolthoff. 85 i llus tr . ach vig
nette r. 3 ,e uppi. Tryck t 1930. 340 
sido r . Inbunden . Pris 5: -

Jaktlag och d·aktstadga Nr 8B 
330, med förty ligande kommen
tar er av J. Hember g. Tryckt 1949. 

Pris 3: -

Våra ryggradsdj ,ur Nr BB 426, 
inn ehå ll er beskri vn ing på hur 
ma n ko nserverar och mont erar 
däg gdju r, fågla r, kräld jur, g rod 
d jur och fi skar. Aven amatöre n 
kan efte r beskrivninga r i denna 
handbok själv sto ppa upp d jur. 

Pris höft. 5: 40, i nb. 6, 25 

J AKT och F I SKE 
Handbok Nr BB 508. Allroun d

bok i jak t, fi ske, hund dressyr 
och skogsvård av T. Ohl in. Myc 
ket ing ående och intr essanta be
skr ivni ngar i ovanståe nde ämne n 
med må nga fullkomliga nyhete r 
fr å n utländ ska kä ll or. Uppstop p
ning av djur, fåg lar och f iska r , 
m. m. 256 sid ., 125 bild er. Tryc kt 
1951. Pris 6: 75 

Konsten att fiska med fluga Nr 
8B 302, ha ndledn ing av A. Bäk
lin . Med f igur er i texten somt 
p lanscher , vara v 2 i färger. 96 
sid. Tryckt 1937. Pris 2: 75 

Spinnfi ske Nr BB 301, sex ka
pitel om spinnfiske av Nils Färn
sträm . 3,e uppi. l l l ijstr erad 88 
sidor . Tryckt 1949. Pris 2: 50 

Hur man lurar gäddor Nr BB 
374, av Curt Lindhe . Något ur 
innehållet , Hugg tide rna, sp inn
f iske, beten, var står gä dda n, 
slant fi ske, dragrodd, ange lfi ske, 
pimpe lsticka m. m. I llustr. 170 
sido r. Tryckt 1951. Pris 5: 75 

Rovriddare Nr BB 138. Djupens 
Ra ndiga Rovr idda re, av Curt 
Lindhe. En handbok i hur mon 
ska ll hitt a storabbo rren och hur 
man skal l få hono m att nap pa . 
Raffinera de knep av det sla g, 
som gamla du rkdri vna fiskare
gubbar i a l la tid er behållit lär 
sig själ va sam den a l lra dy rb a
raste yrkeshemlighet. 188 sidor. 
Ill ustrerad. Tryckt 1942. 

Pris 5, 75 
Spinn- o. flugfiske Nr 88 416, 

av 0. Törnblom . En handb ok om 
kostteknik med spinn- och flug
spö , dessutom goda tips om ut
rustning en m. m.'90 sido r . 29 b i l
der. Tryckt 1952. Pris 4: 50 

Idrott och friluftsliv 
Simning och livräddning Nr BB 

438. En vä rdefull bok i kampen 
fö r simkunni ghetens utb rednin g 
och drunkningsolyckornas bekä m
pande . 60 sid. och 50 bilde r . 

Pris 1: 50 
Friluftsboken Nr BB 43 utgiv en 

av Skid- och Fri luftsfrämja ndet. 
En oumbär lig bok för alla som 
sträva i skog och mark . Ger 
värdefulla råd för camping, ka
notf ä rde r, bergbestigning, läger
li v, ori enteri ng, tr äning för fri
luftsmärket, fåg lar, vä xte r m. m. 
Rikt illustr erad . 408 sido r . Tryckt 
1948. Bunde n i tåligt linn eband. 

Pris 7: 50 
Naturen som hobby Nr BB 46. 

Praktiska anvisning ar oc h råd 
om vad man kan iakttaga och 
lä ra i nat uren. Prepa rer ing av 
djur och växter . Djurf otog rafe
ring . Bestä mmande av jord- och 
bergarter. Boken är ett fynd för 
vild marksvandro ren och natur
vännen. Rikt illustrerad med 
teckn ing ar och fotogarfier . 200 
sid . Tr. 1952. lnb . Pris 7: 90 

Anteckningsboken, Nr 8B 47, 
för händ elser i naturen året 
runt, under 5 ör. Praktiskt upp
lagd med bild er och tab eller 
för notering av flyttfåglarnas 
ankomst och flyttning , djurarters 
för eko mst, fiskar, blommor m. m. 

Pris 2: 90 

Sträck Er efter skönheten Nr 
BB 475. Gymnast ikhandbok för 
dame r. 126 sido r och 211 bilder. 
Trvrkt 1947. Pris 4: 75 

ABC i or ientering Nr BB 417, 
utgiven av Svenska orien te rings
färbundet . Enligt ldrottsblodet : 
,Vä r ldens bäst a instruk ti onsbok i 
orientering >. 166 sido r . 50 bi lder 
samt med en kortmäta re och äv
ning skomposs av kartong. Tryckt 
1944. Pris 3: -

Vår svenska skogssport Nr 88 
493, av Hed ensträ m-Kjellsträm. 
Behandlar or ienteringen fr<'m 
de ss första grun de r till dess fi
naste fin esser, alltså något för 
alla skogskorl ar . I nnehåll er 264 
ri kt illustrerade sido r p lus 25 
bildplansch er, flera i färg. 

Pris 3: 50 

Bordtennisboken Nr 88 476, 
av Gunnar Ollen. En fu ll ~tändig 
instruktionsbok där man finner 
allt om bordt enn is. 208 ri kt illu
strerade sidor. Tryck t 1947. lnb . 

Pris 5: 75 

Boxningsboken Nr BB 369, av 
Roland Hentzel. Boxn ingsteknik 
o. trän ing . Med 83 bild er. Tryc kt 
1945. 127 sidor . Pris 4: -
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Kokböcker 

. Storo kokboken Nr BD 112, 
innehå ll er mer än 3.000 recept, 
ca 500 motsede lsfärs log, ca 800 
svartb il der o . omkring 200 färg
bil der . Av Edith Jonsson-Eke
gårdh och Britta Hollmon-Hog
gr en. 17 ,e uppi. Tryckt 1951. 680 
sid or . Det hor ka nske aldrig ti 
d igare utgivits något så förnäm
ligt i kok bo ksväg som stora kak
bake n. Inbun den i vitt klotband. 
Storl ek 22x 27 cm. Pris 39: 50 

Hemmets kokbok Nr BD 29, ut
gi ven av fackskolon för huslig 
ekonomi i Upp sa la . 43:e upp i. 
Ur inneh. : Soppo r, kö ttr ätter och 
r~tt er till smörgåsbordet, växt
rotter, såser, efte rrätt er, tårtor 
och bake lser, bakverk, växtkon
server, konse rvering av kött och 
fi sk samt charkuterivaror m. m. 
Med 20 planscher i fl erfärgstry ck. 
563 sido r . Tryckt 1952. Inbund en 
i kraftigt klotbond. Pris 13: 50 

Tryckkokboken Nr 88 523 utar
betad av Brål ond, Emi lsdotter a 
Halmberg , som noggran t stude: 
ro t a ll o problem i samband med 
tr yckkokning. Med fulls tä ndiga 
koktidtabelle r o. vä rdefu lla ti ps 
om tryck kokor ens rät ta skötse l, 
mate ns pr epare ring m. m. Utsök
ta fotogra f ier, vara v flera i färg . 
128 sidor . Tryc kt 1951. 

Häft. 5: 75, inb . 7 : 50 

Vegetarisk kokbok Nr BD 73, 
av Anno Olsson, med 593 vege
tar iska matrecep t. 2 ,o upplagan . 
Tryckt 1944. 200 sidor. Inbund en 
i klo tb ond . Pris 4: 50 

100 billiga middagar Nr 88 
373, av Margit Dohlb om. Billig 
men god mot för vordogsm id 
dagen och den lill a bjudning en 
119 sidor. 4 :e uppi. Tryckt 1953: 

Pris 2: 75 

Vardagsmat Nr BB 16, av Vero 
Tornerhielm. Innehåller recept 
på verk lig t god husman skost la
gad ()6 rätt sä_tt och med nögra 
smokom n';ln utover de vanliga . 
Ta lrika b ilder va rav flera i färg . 
112 sidor. Try ckt 1952. Pris 4: 75 

Sallader och. grönsaksrätter 
N r BB 17, av Vera Tornerhielm . 
I denna bok finns recept på 
fr iska, stimu lerande och matnyt
tiga sal la de r lär både fest och 
varda g. Rikt illust rerad med 
svartb ilder och flera färgplan
scher. 94 sidor . Tryckt 1952. 

Pris 4, 75 

Småit och Gott Nr 88 19, av 
V_er_a Tornerhielm . Piffigt och på
h1tt1gt komponerade smårätter . 
Ett fynd lär alla husmödrar (och 
UJ!gkorlar) som vill bjuda sina 
g9st er p6 något verkligt gott . 
Fargplanscher och svartbilder i 
start antal. 84 sid or . Tryckt 1951. 

Pris 4, 75 

Äta sig slank Nr BB 20, av 
A . W . Brown . Hur mon bör sig 
åt fö r att ä ta nästan sam van
li gt och snabbt gå ned i vikt . 
Följ anvis ningarna i denna bak 
och Ni b li r för v6nad öve r hur 
snab bt det går att minska i vikt . 
80 sid or. Tryckt 1951. 21-30 ,de 
tusendel. Pris 4: 75 

Varma smårötter Nr BA 113, 
för det fin a smörgåsbo rd et, 209 
sätt att til laga . 11 ,e uppi. Tryck t 
1943. Pris 1 : 25 

De goda smörgåsarna Nr 88 
18, av Vero Tornerhi e lm. Recep t 
och anvisninga r på aptitliga 
smörg 6sar av a ll a slag: för 
matsäcken till a rb etet e ll er ut
flykten, lunchen, vickni ngen elle r 
tebjudningen. Synnerlig en in
struktiva bil de r, varav ett fl ertal 
läck ra färgp lanscher. 64 sidor . 
Tryck t 1951. Pris 4: 75 

Bokning Nr BB 95, av jä sbräd , 
mjuka kakor, sm6bröd, tårtor och 
bakelser m. m., utg iven av Elvira 
och Hildegord Fribe rg. Med ill. 
132 sid . Tryckt 1939. Inbund en. 

Pris 2: 75 

Va rdagsbröd och kalasbröd Nr 
88 399, av Thora Holm. Recept 
på jä sbräd, sockerkako r, tårtor , 
bakelser och sm6br öd . O ver 100 
recept. Illustrerad. Tryckt 1945. 

Pris 1, 50 

Konserveringsboken Nr 88 318, 
,Allt i ett> uta rb etad av hem
konsulent Ann o- Lisa Lyberg. 2 ,o 
uppi . 25-e tusende t . 192 sidor. 
Tryckt 1942. Inbunden. lll ustr. 

Pris 1: -

Konserveringsbok Nr 88 94, av 
Ido Hös:istedt. 190 recept för sylt
ning, saft - och kompott berednin g 
inkok ning, torkning m. m. av bär: 
fru kt och gr ö nsaker ävenso m 
konserver ing av kött, inko kning 
och saltning jämte diverse in
lägg ning a r. Tryckt 1945. 190 si
do r. Inbunden . Pris 1: 35 

Handarbete 
och vävning 

Trevligt i stickat Nr BE 78. 21 
st. moderna prisb elönta modell er 
för hela fami lj en. Fotografiska 
b i lder och lättförståe lig beskriv
ning till va r je modell. Tryckt 
1950. Pris 2: 75 

Bäst i slickat Nr BE 79 av Svea 
Wahlberg. 21 st. stilfulla mod el
le r för hela familjen. Tydliga 
beskrivninga r och enastående 
bilder varav flera i färgfoto . 
Tryck t 1950. Pris 3: 75 

Mor och barn i stickat Nr BE 
71. Stickbeskr ivning och bilder 
på c ,a 25 plagg för damer, barn 
och ungdom . Tryck t 1949. 

Pris 1: -
Barn i stickat Nr BD 146, av 

Morika Jonda l. Stickbeskrivning 
och bi lde r på ett 50-ta I käcka 
plagg för bom. Pris 3: -

Vi sticka Nr BE 51, av Marika 

I vävstolen Nr BD 85. Handbok 
i vävning . Del I , utarbetad av 
A nna Skeri -Mattsa n och Ingri d 
O sva ld . Någ ot ur inneh.: väv
redskap , garnb erö knin g, mönster
ut_tagning_, upp sättning av väv , 
vavmaterial, konstvävnad m. m. 
Rikt illu strerad . 170 sido r . Tryckt 
1950. 12,e upplagan . 125:e tusen
der. Inbu nden. Pris 4: 50 

I vävstolen Nr BD 86. Handbok 
i vävning . Del. 11, utar betad av 
Anna Skeri-M ottsson och Ingr id 
Osvald . 6,e upplagan. 45,e tu
sendel . N6got ur inneh.: Vävning 
av hand duka r, duktyge r, löpa re 
o~h vepo_r, b','klädnadstyge r, ga r
d,~e r, sangoverkas t, drape r ie r, 
mobeltyge r kuddar fil ta r plä 
dar, ryo r, hårgarns- och tr as
matto r. 176 sido r. Inb unden. 

Pris 3: 25 

Hemmets vävbok Nr 88 69 av 
Elisabeth Waarn-Bugge. Niond e 
omarb. uppi. 140 sid. oc h 213 
illustr . Tryckt 1949. lnneh.: Bind
n(ngs!_ära, vöv redskaps löra och 
vo vmonste r. 

Pris höft. 3: 75, inb. 5: -

Mönsterblod utgivna av För
ening en för Svensk Hemslöjd . 
Uppd elad e i nedanståe nde sat
ser . vard era bestående av 10 st. 
pl anscher 21 X 28 cm i fler/ä rgs
tr yck med beskrivni ngar I ka r
tong. 

Mönslerblod Nr BE 43, kart. I. 
Mattor i rölakan , flossa och ro
sengång. Pris 4: 50 

Mönste rblad Nr BE 44. karl. 11. 
tra smattor. Pris 5 : -

Mönsle rblod Nr BE 74, kort. 
111. Möbelt yge r, öve rdragst yger , 
gard iner och sängöve rkast. 

Pris 5: 75 

Mönslerblad Nr BE 75, kart. 
IV. Prydn adsvöva r, kuddar, lö
pare och dukar. Pris 9: SO 

Mänsterblad Nr BE 76, kart. VI . 
Trasmatt or, 50 olika mönste r. 

Pris 7: SO 

Hemfärgning Nr 88 70 med 
växtämnen . Råd och anvis~ingor 
a_v Bada larsso n. 8,e uppi. 80 
Sidor . Tryckt 1953. Pris 3: -

Knyppling Nr BA 161, kort 
h? ndlednig fö r nybörjare, ut
g ive n av utskottet för Vad stena
spetsar . 32 sid. lllu str . 

Pris 2: -

Jondal. Innehåller stickbeskriv- Nya monogram Nr BE 10, och 
ningar till 60 olika moderna oc h mönster i vit br oderi och kors-
trevliga plagg fö r damer, herrar stygn, av Anna Henkelman. 144,e 
och barn . 60 bilder . Pris 3: - tusend el. Tryckt 1951. Pris 2: 75 .---------__:_ ______ _ 
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Mänsterbok Nr BD 153 i ko rs
stygn för skola och hem samlade 
av Greta Abrahamssan . Over 
200 o rnament , bilde r och alfab et 
i fle rfärgstryck . Boken har vun
ni t stor efterf rågan i såvä l Sve
rig e som de övriga nordiska län
de rna. 2 ,a upplagan. Tryckt 
1948. Pris 3: 75 

Nya märkboken Nr BE 12, av 
Sara Claäson . 48 sid. i format 
22x 30 cm med mönste r till bok
stäver, monogram och br ode ri er. 
Tryckt 1945. Pris 3: 25 

Läkarböcker 
Hemmets lökarebok Nr BD 160 

utarb etad av d r A. Tallberg och 
ge nomsedd av n6gra av v6rt 
la nds mest kända specialister. 
Denna andra utö kade upplaga, 
tr yck t 1949, omfatta r 1.108 sido r 
med 229 bilder. Registret har 
2.500 upps lagso rd . I alla hem 
bö r finn as en mode rn lökarebok 
de n är a lltid värdefull att ho t ill 
hands . Hemmets Lökar ebok fö r
klara r organens funk tio nssätt , 
sjukdo mars symtom och karaktär, 
vad de n sjuke bö r iakttaga och 
vad läkaren e l ler en själv kan 
gö ra i kampen mot sjukdo m vare 
sig det gäller kropp e ll er själ. 
Boken är bund en i ett starkt och 
prak tfullt klotband. Pris 55, -

Kräfta Nr 88 486, av dr S. 
Osterlind . Om kräftsjukdo marna, 
behandling ar och bo temedel. 127 
sido r. l llustr. Tryckt 1948. 

Pris 5: 75 
Reu"1atism Nr 88 472. De reu

matiska sjukdo marna, deras upp
komst och natur av öve rlä kare 
G. ~h lmeter . 164 sidor. Tryck t 
1943. Pris 5 : -

Våra nervers vardagsvård Nr 
BB 251, av med. d r Jacob Bill
strö m. En klok och nytt ig bok 
med goda röd fö r övera nsträng 
da , för de som li da av sömnlös
het, för dem som ha r könsliga 
nerver m. fl . 4,e upp i. 14,e tu
sendel. 160 sido r. Tryckt 1950. 

Pris 2: 75 

Kärlekens ansvar Nr 8B 261. 
Eo etisk uppl ysningssk rift av prof. 
Joha n Almkvist. 6/ sidor. Tryckt 
1945. Pris 1 : 75 

Utan omsvep Nr 88 307. En 
be rätt e lse där barn får svar på 
sina frågor om fortplantningen , 
av Tofte Hyl a nder. 88 sid . Tryckt 
1942. Pris 1: 75 

Könssjukdomar Nr 8B 409, av 
dr M . Totti e. Behandlar könsor
ga nens byggnad och funktion er . 
Förekommande sjukdoma r och 
de ras ve rkningar och bek ämpan
de. 102 sid . 20 b i lder . Tryckt 
1945. Pr is 3 : 75 

Barnlös Nr BB 408. På al la hit 
hora nde fr6g or ge r de n kände 
gy nekologen professor A . West
man svar i denna sin populärt 
skrivna bok. 130 sid. Ill ustrerad. 

Pris 5: -

Födelsekontroll Nr BB 410, av 
Nie ls Nielse n. En bok om barn
beg räns ning genom olika pre
ver.tivme tode r. 128 sidor. I ll ustre
rad . Tryck t 1945. Pris 3: 75 

Könslivet Nr BD 147, av d r 
Fabricius-M0lle r. Oversatt från 
danska. En bra upplysni ngsbok, 
då den ä r lättfattlig och natu r
lig samt frispr6kig och rakt på 
sak i både o rd och bilder. 268 
sid. 99 bilder. Tryck t 1947. 

Pris höft . 10: -, inb. 13: 50 

Uppslagsbok Nr BD 131 i sexu
ell uppl ysning av dr Norm a n 
Ha ir e. Ett mycke t omfa ttande 
bakve rk med följa nde huvudru 
briker, Kärlekens utveckl ing . Be
skrivning av könsorganen . Köns
li vet hos barn och ungdo m. Pu
berteten. Sexue llt samliv. Kör
lekslek. Könsfö reni11gen. Bröl
lapsna tten , Kärlekens ofull kom
ligheter. Sexuella abnormiteter. 
Veneri ska s\ukdoma r. 504 sidor . 
15 helsidesp anscher. Tryckt 1944. 
Inbund en. Pris 16: 50 

H-ur kvinnan upplever mannen, 
Nr 88 413. A nd ras bekä nnelse r 
och egna betrakte lser av Sofie 
Lazarsfeld. Ger uppl ysning i otl 
sexualp rob lem som angår bå de 
män och kvinno r . 251 sid . Tryc kt 
1945. Pris 7: -

Vad varje kvinna bör veta Nr 
BB 407, av dr P. Wetterdal. En 
häl sokatekes för kvi nnor unde r 
uppväxttiden, moderskap o. kli
makteri. 98 sid . I llustr . Tryckt . 
1941. Pris 3, 75 

Kartor 

Turistkarla Nr 88 415, över 
Sverige i skalan 1,300.000 upp
de lade i 24 blad . Varje bla d in
fäst i en kartongpä rm. Ett först
klassigt verk utgive t under med
verka n av K. A. K. och Svenska 
Turi stfö reningen . Vid rekv isitio n 
a ngiv bladets nummer en l. ovan
stående indelningsplan. 

Pris pr blad 2: 75 

Hur mon ser Stockholm Nr 88 
504. Karta samt 160 sid. illusl r . 
beskrivning av sevärdheter, nö
jen m. m. En värdefull modern 
och trev lig gu ide. Tryckt 1949. 

Pris 4: 75 

hi ,..uuu 

männls~~ ~l 

Människokännaren Nr BD 100, 
av Gustav Lundgren , är en po
pulär handl edn ing i konsten att 
bedö ma människan efte r huvu
dets fo rm, hcinde rna , kro ppens 
h6IIning, handslilen m. m., m. m. 
Med 220 bilder och 32 skriftprov. 
Tryck t 1951. Häft. 6 : - , inb. 8 : 50 

Yoga , Nr 88 506, ,U tveck la 
Ed ra dolda kraften, av A la
'..ik _Degerman. Ett vetenskapligt 
ovnings program som utvec klar 
oanade fysiska och psykiska kra f
ter . Tusentals människor ha yog a 
att tacka för sin fr a mg6ng i livet . 
120 sid. 42 illustr . Tryckt 1~50. 

Pris 4: 50 

K. A. K:s bilatlas Nr BD 60 
öve r Sverige i ska la 1,500.000. 
Kartorna ö ra i flerfärg stryck m. 
al la vägar tyd ligt mark erade i 
rött. Inbunden i klotband . Be
kvämt format till sammans med 
ett stort ortregister och avstånds
tabe ll. Tryck t 1948. Pris 17: -

K. A. K:s bilatlas Nr BD 59 
med o rtsbeskrivning. Samma kart
bok som föregåe nde men dess
utom omfattande 213 sido r orts
beskrivning a r med stadsp lane r 
och uppgifter om sevä rdheter 
m. m. Klotband. Tryckt 1948. 

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

En kortbok öve r Sver ige i skala 
1,500.000 tr yckt i fyra färg er 
vägarna i rött. Inbunden i klot
band i bekvämt format med bla
den praktiskt ordnade s6 att man 
med ett tumgr ep p direkt slå r 
upp ö nskat blad. En modern 
vägkarta tr yck t 1951. Pris 12: 50 

Vägkarta Nr BD 122. Motor
männens vägka rta öve r Sver ige, 
i skala 1,1 milj. 15 b lad 20X24 
cm och registe r inbunden i spi
ralrygg. Pris 6 : -

, S-N, cykelkarla över Sve
rige i skala 1,300.000, tr yckt i 
fy ra färg er och upptagande av
sevä rt fl era väga r ön bil kar tan. 

Del I, Nr BB 477. Söde r om 
Göteborg. 

Del 11, Nr 8B 478. Göteborg
Stockholm. 

Del 111, Nr ll8 479. Stockho lm 
-Mor a. 

Pris pr de l inb. 7: 50 
Värld satla s Nr BD 21 med stort 

namnregi ster och 24 ko rtu pps lag . 
Tryckt 1947. Pris 3: 50 

Europakarta Nr BD 22 i skala 
1,5 milj. Aktuella g ränser oc h 
viktig a väg- och jörnvögslin jer. 
Tr. 1947. Pris 2: -
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Läroböcker teckning och konstmålning 

Dessa mycke t g_edigna och lä
rori ka bö cke r ära utarbe tade av 
arti sten och teck nings lä raren V. 
Bjö rkma n. 

För nybör jare ä r det lämpli 
gast att först genomg å de' gr und
lägg ande övningarna i bo ken 
Frihands teck ni ng. . 

Frihandsteckning Nr BD 51, ge
dig en g rundl ägg a nde lärobok i 
teckning . Innehå l ler , Friha nds
teck ning. Perspektivlära . ,Skugg 
lär a. Slil leb ensteckning . Teckning 
med ka l oc h kr ita . Boken om
fall ar 80 sido r. 54 ill ustration er 
och 11 helsid esplansc he, . 7 ,e 
upplag an. Tryckt 1952. 

Pri s 3, -

Porträtt- och f igurteckning Nr 
BD 52. Behand lar ingå ende al lt 
inom port rätt- och fig urteckning . 
Skisser och studie r i bly erts, ko l 
och krit a. Boken o mfatta r 80 sid 
29 illu str . och 14 helside spl a n: 
scher. 6,e upplagan . Tryck t 1950. 

Pris 2: 50 
Tuschteckning Nr BD 49. En 

l i! en men innehål lsr ik väg ledni ng 
for den som vill lä ra sig teckn a 
med tusch. I nneh å I le r, Mat eri a
let . Hur man teckna r med tusch. 
Penn- och pe nselteckning. Vi tt 
på svar t. Olik a ma ner. 48 sidor. 
43 i llu stration er. 4 ,e upp i. Tryckt 
1950. Pr is 1: 85 

Djurteckning N r BD 47. Boken 
om/ott o r skisser ing och fä rd ig
t~ck~ing so_mt ana tomilär a . Ny 
lall lor d o. intr essant skisseri ngs
metod. 60 sido r, öve r 125 i l lustr . 
3,e upp la gan. Tryc kt 1948. 

Pris 2: 25 

Londskapsteckning Nr BD 50. 
Behandlar ing åe nde a l lt o m 
landska pstec_kni ng med b lye rts, 
ko l och kri to r, penselteckning 
och la veri ng. Boke n o mfa ttar 30 
sid. 41 i l lustr. och 10 helsides
pl a nscher . 7 ,e upp lagan. Tryck t 
1952. Pris 3: -

_ Reklamteckning Nr BD 108. 
Lara bok fö r sjä lvstudi er i reklam
teckning, av reklamt ecknar en och 
lärar en Fredde Beman. Boken 
som ä r modern i a l la avsee nde n 
omfatta r 64 sido r oc h är r ikt 
!l lustrerod. Tryck t 1945. Någo t ur 
innehå ll et : Om reklamte cRning. 
Ma te ri a l. Klich eer och tr yck sätt . 
Uppr itning . Perspekti v lära . 
Skuggl ära . Stofft eckning . Layo u
ter och teck ninga r fö r a nnonser 
bro schyrer och kata lo ge r. Arbe'. 
ten i färg m. m. Pri s 2: 70 

Konstmålning Nr BD 48, av 
Ma nne Ro la nd. Vägl edning i ta
ve lmå lning med o l jefä rg, akva
re l l- och past ell fä rg fö r ama tö
rer En innehå ll srik lärobok , som 
på ett klart och instr uktivt säll 
beha nd lar a llt vad en ama tör 
behöver veta för att lära sig 
må la konstnä rligt. Boken omfat
tar 80 sid or och ä r ri kt i ll ustre
rad sa mt försedd med en fä rg
pl a nsch. 7 ,e upplagan . Tryck t 
1951. Den finn es äve n på nor ska 
språket. Pris 3: -

O ljemålnin g N r BB 225. Ha nd
bok för konstnä rer i o l jemålni ng, 
av Gottfr id Ka l lsten ius. 10,e 
uppi. Tryck t 1952. Pr is 3: -

Textning 
Lärobo k i text ning Nr BD 46. 

En prak ti sk hand bok med text 
av V. Björk man och bild er av 
S. Lindst röm. För a ff örsfo lk sa m 
sjä lva vi lj a texta och må la re
klam skyltar, pri slapp ar etc . Bo
ken är även t il l god hjälp för 
dem som ära intresserade av att 
rita gra tulat ioner och a ndra de
k_orati va al ster fö r festliga til l
fal len. Mod ern i text och b i lde r . 
Innehå lle r, Textning ens grund er . 
Skisserir.rg. Ba lan slära . Kompo
ner ing. St il sorte r . Fär ghormoni 
er . Rek lamskyl ta r . Prisla ppa r . 
Ad resser. G rat ula ti oner . An nons
upp ställ ningar m. m. med 55 il
lustrdt io ner. 15 st i lpl a nscher . 8 :e 
upp i. 64 sido r. Tryckt 1948. 

Pr is 2: 25 
Textning Nr BE 72, av konstnä r 

I. W. Fischerstr öm. En hand bok 
i y rkes- och deko rations textni ng 
för reklam och konst hantve rk 64 
sidor, 22x 30 cm. Tryckt 1948: 

Pris 12: 50 

Akvarellmålning Nr BB 224. 
Handbok fö r konstn ärer i akva
re ll målni ng av Lennart Nyblo m. 
5,e upp i. Tryck t 1946. 

Pris l : 25 

Förebilder 

REPRODUKTION ER i f lerfä rgs 
k_onsttr y_~k av_ tavl or .. som lämpa 
si g utmark! fo r amatorm å lare till 
studium och kopiering. 

_Oljemålningar , land skap o ch 
still eben, av sve nska konstnä rer 
6 oli ka reprodukt ioner i fo rmai 
24x 28 cm. 

Nr BE 80, 3 bil de r . 
Pr sats 3: 75 

Nr BE 81, 3 bil der . 
Pr sats 3: 75 

Akv~reller av Dörr , e n tysk 
kanstnar , tr)'._ckta på akva rell 
pappe r, va rfor de knappast ko n 
skilj as fr å n äkta. Mycke t vt,ckra 
tav lor alt inr a ma . 6 ol ika repro
du kt io ner i fo rmat 24x 30 cm. 

Nr BE 82, 3 alik a . Pr sats 6 : 50 
Nr BE 83, 3 alika . Pr sats 6: 50 

Blommor Nr BA 192. Mod erna 
olj emålni ngar med g rova tyd liga 
pens<:ldrag . Lotta att kopi era . 
10 ol, ka repro d ukti one r i form at 
11 X 15 cm. Pr sots 2: 50 

Blommor Nr BA 194. Vack ra 
o l_iemå lningo r i gamm a l förnä m 
sttl . Stor I. 11 X 15 cm. 10 olika i 
varj e sats. Pr sats 2: -

Blommor Nr BE 69. Vackra 
b lomstertavlo r eft . olj emå lni nga r 
fo rmat 15X 20 cm. i satser om 4 
o l ika tavlo r. Pr sats 2: -

Land skap N r BA 195, 5 olika 
landskap med t rä d och vallen . 
Forma t 11 X 15 cm. Pr sats 1: -

Barnhuvuden N r L 301, 10 ol ika 
el egan t utf örda barnstudier i 
past e ll och färgp ennor på to nad 
bo tten._ Aven mycket tr ev l iga alt 
rama in . Pr sats 1: -

~ortr ätt ,_ 10 olika portr ätt i 
0 110 på kanda kompositö rer må
lade av stora konstnäre r. In
r?mad e bli r de även små trev
liga ta vlor fö r t . ex. radio - e lle r 
mu, ikhärnan . Sto r! . lOX 14 cm. 

Nr BA 190, 5 olika . 
Pr sats 1, iQ 

Nr BA 191, 5 o lika. 
Pr sats 1: 50 

11Å6 __________ ....:...._ ____ _ _ -;;;C--;-L'A:-cS;,-;;O:a-;-;H-~L--=sc-:O=-c-cN~ &- C~ , o- A-. -- B-. ,- 1 .:__N S-J O N 

Rotoserien 
«Lär Er teckna > 

En ny väg til l sjä lvstudie r I 
teckning. Den kan användas både 
av re lati va nyb ör ja re och de som 
reda n kommit lång t i sina öv
ni nga r. Rotoserien är redige rad 
av professo rn vid konsta kade 
min A . Fougstedt, intende nten vid 
Na ti onalmu seum Ragna r Hoppe 
m. fl. Ser ien .bestå r av 8 ol ika 
por tföl jer i storlek 25X 35 cm, 
vard era innehå l lande 12 fö re
b i ldspla nscher tecknade av kän
da konstnä re r, konst ruktionsteck
ni nga r på genomskin lig t papper, 
rutnät, ett instruk ti o nshöfte somt 
12 ork för stklassig t ri tpap per. 

Pris pr po rtf ö lj 2: 50 

Figurstudier Nr BE 56. Med 
teckninga r av Knut V. Pette rsson. 

Männi skokroppen Nr BE 57. 
Me d teckninga r av Erik W essell -
Foug sted t. _ 

Blommor Nr BE 58. Mod teck
ninga r av Lisa Boue r. 

Lo ndskap Nr BE 59. Med teck
ningar av Ha ra ld Sallbe rg . 

Djur Nr BE 60. Teck ningar av 
Lars Erik Husbe rg. 

Redskap Nr BE 61 och stilleben 
tecknad e av Bjö rn Jonsson . 

Byggnader Nr BE Be. Med 
teckninga r av Gustav Kull. 

Karikatyrer Nr BE 63. Den som 
köpt de första 7 portf ö lj erna er
hål ler den 8,e port fö lj en g ratis 
mot insö ndcrnde av kont ro ll ku
po nger som medfö lja dessa . 

Trolleri 
Så trollar man N r BB 21, av 

Charl es Hogan . En samling ef
fektfulla tro ll konster lätta att ut
föra och so m ej kräve r vid ly ftiga 
ap par ater . Rikt och utf ör ligt il 
lustrerad. 80 sido r . Tryckt 1947. 

Pris 1 : 50 
100 roliga trollkonster N r BB 

31 l. Me d ledn ing av denna bok 
ka n enva r utföra 100 förb luffande 
!ro llk o nster uta n hjälp av appa 
rat er. Tryck t 1942. Pris 1: 75 

Kortkonster Nr BB 207, för 
enva r utan a ppa rater. 73 o lika 
ko rtspe lstri cks kunna utfö ras ef
ter de nna bok med en va nl ig 
kor tl ek . 80 sidor . Try ckt 1945. 

Pris 2: 25 
Trolla och spå Nr BB 349. 

Ful !ständi g, prakt isk handbok i 
en mä ngd enklare och svåra re 
kortkonste r samt oli ka sätt att 
spå med kort, av Sven linde . 
Me d 67 illu str. 176 sid or. Tryc kt 
1945. Pris 2: 50 

Spådomsboken Nr BB 204. Kon
sten att spå i kor t, i kaff esump 
och hä nde r. Hur mon stä l ler ett 
horoskå p m. fl. spå domsko nster . 
Tryckt 1950. 112 sidor . Pris 2: 50 

Tankeläsning Nr BA 163. Hur 
mo n lä r sig tank e läsning och 
bukta leri, av N i ls Robert. 63 sid . 
Try ckt 1943. Pr is 1: 50 

Sångböcker 
Allsångshäfte Nr BA 97. Ett 

häfte m. 45 st. kända vi sor och 
sång er. N ågot ur inneh. : Barn
dom shemmet , På Reines st rand, 
Vårt la nd, Du ga mla du fria , 
Elvsborgsvison, Ama nda Lund
bo m, Skepparvisa , Lugn vi la r 
sjö n, Vintern rasat ut , Do ld me l
la n fu rorna , Här ä r guda gott 
att va ra m. fl., m. f l. 

Pris 0: 30. Pr is pr 5 st. 1: -
Lopp-Lisas sånger Nr BB 517. 

Texten till närmare 100 dv La pp 
li sas omty ckta sånge r varav 
fl erta let med melod istämma . 

Pr is 3: 75 
Visor man aldr ig glömmer N r 

BB 185. 180 of örglöm lig a vi sor 
fr å n det gl ada åttit a let ti ll de 
senaste årens stora slagnumm er. 
192 sid. Tryckt 1950. Pris 3: 50 

Från gamla glada tider Nr BB 
238. Innehå l ler ett 50-tal kända 
och omtyck ta ga mla vi sor . 

Minneskonstn ii r Nr BD 154, , Hur Pris 1: -
mon bl i r minneskonstnä r oc h sil- Bardsvisar Nr BA 95. Ett häfte 
fer ok robot> . Av Gu stav Lundgr en. 
En mycket intressa nt bok om mo- inr.ehå ll o nde 15 styc ken trevl iga 
temat iska ko nststyc ken. ~ågot ur bord sviso r . Tryckt 1941. 
innehåll et : d et ludolfsko tal et, Pr is 0: 50 
siff era lfabet et, de rewent lowsko Stora Visboken Nr BB 72, 78 
ste reot yperna , de hundra o rdens sor. 128 sido r. Tryck t 1951. 
gå ta , det fenomenalo siff ermin- av Evert Ta ubes mest kända vi-
net, mnemoteknis ka ko rtke nster, Pris 3: 50 
synminnet, unde rbarn , den evi g11 Den gamla visboken Nr BB 73, 
ka lendern , rotdragAin g i ~uvude t, Gam la ski ll ingtr yc~ , sjömans- , 
sno bb addition , föol,elsed agsskä mt, emigrant - och ra llorv isor med 
siffer lek, mag isk<, Rvodrat er m. m. fl era . Samman lagt 122 visor där
Tryc kt 194a 96 sidor. Med to bel- av <an avde lni ng av Ni ls Ferl in. 
ler och fig ure r. Pr is{! , 85 224 sido r . Tryck t 1946. Pris 3: 50 
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Gröna Visboken Nr BB 488. 
Den trev ligast e och mest om
väx lande visbok so m utgivits i 
Sverig e. 325 viso r, gam la och 
nya, sorgl iga och lustiga , vackra 
och bur leska. Bl. o. 80 visor av 
dagens mest populä ra trubadu 
rer . Melodistämma t il l va rje visa. 
Rikt och ro l igt il lustrerad . 400 
sido r . Inbunden. Tryckt 1949. 

Pris 8 : 50 

Musikskolor 
Gitarrskola Nr BE 64 av Sig 

vard Akermon. En lä tt fattad skola 
för sjä lvstud ium i mode rn p lekt
rumspe lni ng . Pris 6: -

Orge lharmoniumskola Nr BE 
45, fö r nyb örjare av musikdi r . 
A lbert lin dströ m och omarbetad 
av musikd i r . Dani el Ol sson . 
Tryckt 1947. Pris 3: -

Mun spelsskolo Nr BA 105, 
spelonv isning jämt e en samling 
omtyc kta stycken i lätt fattl ig sif
fer skri ft . Pris 0: 75 

Violin skola Nr BE 4, av A . 
Julin , för sjä lvundervisning för 
den som på egen hand vil l lära 
sig spela vio lin , innehå l lande 
musika li ska g rund regle r, skolo r, 
melod iska övningsstycke n, il lustr. 
och utf örlig gr epp tab ell. 

Pris 3: -
Pionodrag spelsskola Nr BE 29, 

En fullständig lä robok för pid no
d rag spel. Innehå l let är upp lagt 
pa ett enkelt och lättfattligt sätt , 
så att el even dä rig enom få r kän
nedom såvä l om notern a som 
speltekniken. Tryck t 1940. 

Pris 6: -
Dragspelsskola Nr BE 31. 

Sve nsk-N orska dra gspel sskol on 
fö r knap pspel av Otto r A kre . l :a 
delen, för nybörj a re i notspel
ni ng. Beha nd la r ingående de 
fö rsta grun de rna i notspe lning 
med successiv ökning av svårig 
hetsgro de n. Flera populära drog 
spelsmarscher och valse r m. m. 
ing å i häftet . Pris 4: 50 

Drag spelsskola Nr BE 30. Ju
larbo -G y l l ings drag spels skolo m. 
fi ngersättning, är en mvcke t 
praktisk och omtyc kt skola för 
den som frå n nybö rjarsto d ist vi ll 
a rbeta sig from t ill skickl ig not
spe lore . Ny upplag a, helt om
arb etad och komp letterad av 
A ndr ew Walt er. Pris 4: 50 

Dragspelsskolo Nr BA 104, fö r 
2-rodigt spel jcimte en saml ing 
o mtyckta tonstycke n i lätt fattlig 
sifferskr if t . 25 ol ik• musikstyc ken. 

Pri s 1: -
Dragspelsalbum Nr BA 103, för 

2-rodi go spe l, inn ehållan de mar
scher, va lser, schottis, po lkor etc . 
i lätt fa tt l ig siffe rskr ift . Pr is .I : -
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Sällskapsliv och förströelser 

Konsten att hålla tal Nr 88 367. 
Av S. Stenberg . Hur nyb örjaren 
öva r, lär sig behärska röst en 
och övervinna nervositet. Exem
pel pö 130 tal höll no vid fest
middagar och prak t iskt taget allo 
möjliga t i llfäll en. Hur före ninQor 
bi ldas och hur de arbeta. Dis
kussione r och föredrog. 800 ut
ländska ord, deras uttal och be
tydelse. 192 sidor. Tryckt 1951. 

Pris 4: 75 
Oförberedd som jag är .. . Nr 

88 278. Nögro röd till talare , 
av H. Arvids son . Med exe mpel 
pö a ll o möjliga förekommande 
tal. 128 sid. 3,e uppi. Tryck t 1948. 

Pris 2: 75 
Herr ordförande, Nr 88 194. 

Handledning för medl emmar i 
föreningar, styrelser, klubbor o . 
sällskap, av G erhard Magnusson. 
Tryckt 1949. 140 sido r . Pris 2 : 50 

Konsten att uppträda korrekt, 
Nr 88 274, av Lorentz Bergh . En 
utförlig beskrivning pö vår tids 
sede r och bruk inom säll skaps
li vet. 92 oli ka kap . 200 sid ., 25 
ill ustr . Tryckt 1950. , Pris 2: 75 

Råd och rim Nr BB 435. Ny 
illustrerad upplaga. Ur inneh. : 
Talorkonsten med exe mpel pö 
ta l. Over 200 roliga telegram. 
Föred rog, mötesför ho ndlingor, 
debatt , rep likf öring o. d. Förslog 
till texte r för högtidsdagar, hyl l
ningsb rev, kondol eansbr ev, bjud 
ningsbrev , säll ska pslivets etik ett , 
verskonstens reg ler m. m. 152 
sidor. Try ckt 1953. Pris 3: 50 

Hyllningstelegram Nr BA 92 till 
föd elsedaga r, na mnsdaga r, för-
lovningar, bröllop, jubileum 
m. m. Pris 0: 75 

Stora telegrombo ken Nr 88 
235. Tusen t revlige te legram till 
ta lrika tillfällen somt spiritu e lla 
tal m. m. Tryckt 1951. Pris 3: -

För Scen qch Kabaret Nr 88 
232. Rödgiv a re i scenuppt rädan
de, sminkning m. m., somt upp
slag till k lubbfeste r, maskerade r 
o. dyl. Pris 2: -

Tips för klubbledore Nr BB 
516. Mycket värd efu ll för al lo 
slogs ungdomsledare m. Il . Be
skriv er slöjd- och hobb yarbete n 
somt tävlingar och andra tips till 
programpun kter. 400 sid . illustr. 
Tryckt 1950. Pris l ,50 

Karta och kompass Nr BB C6. 
En praktisk >abc-bok> fö r a llo 
som vill läro sig a nvända ko rta 
ocn kompass , av jägmä stare Ake 
Lundebe rg. Tryckt 1932. lv\ed il 
lustrati oner oc h karto r. Pris 0: 75 

lär Er dansa själv Nr BB 500, 
av K. Wode . Beskriver on ny 
för enklad lärom etod . Stora dons
kartor utvisar allo steg mo n ta r 
under dons runt golvet. Ful lstän
d iga kurser i fax-trot , slow -fox, 
tango, samba , rumba, mode rn 
och gammal val s, hambo, schot
tis och polka. 48 donskortor. 
Kursen är ideal isk för nybö rjare . 
Tryck t 1949. Pris 4: 50 

Får jag lov i Nr 88 71. Lärobok 
i mode rn och gammal dons av 
F. Fred berg . En lättfattlig och 
mode rn handledning med steg
kortor. 127 sid. Tryckt 1952. 

Pris 4: 50 

Den nya dansmetoden Nr 88 
219, av A. Co rr o l. Under visni ng 
enl igt den lättfattliga melod ime
to den. Omfattar gammal vals, 
schottis, hombo, polka, fax-tro!, 
slow -fox, modern vals och tango . 
26 dan skarto r. Tryckt 1949. 

Pris 2: 50 

ldrottslekar Nr 88 439. En in
struktionsbok av Einar Granb erg, 
som i text och trevliga bilder 
beskriv er ett hundratal idrottsliga 
inom- och utomhuslekar . 64 sidor . 
Tryckt 1945. Pris l: 75 

Vem vet vad Nr 8A 193. 500 
frögor i skilda ämnen med svor . 

Pris 1: 25 

T-usen Tidsfördriv Nr 8D 45, av 
Walter Sperli ng, inneh . matema
tiska, geografiska och aritmeti ska 
problem. 358 teckn ingar . 222 sid . 
Tryck t 1945. Pris 4: 25 

Trivsamma tidsfördriv Nr 88 
514, av A. Brob er g . Leka r, pro
bl em och andra knöp och knep 
för barn . 94 sid . Tryckt 1950. 

Pris 4: 75 
Kortoxen Nr BB 515. En spe l

bok som beskriv er c :o 150 olika 
kortspel. De vanliga barnspelen, 
välkända familje- och sällskap s
spe l, brid ge, olika hasardspel, 
patiense r m. m. 255 sid. Tryckt 
1951. Pris höft. 8: 75, inb . 10: 75 

Knep och knåp Nr BB 372, av 
Robert Spöngberg. En samling 
problem, spe l och t id sfördriv för 
barn och ungdom . 130 ill ustr . 125 
sidor . Tryckt 1944. Pris 2: 25 

Patiensboken Nr BA 39. Be
•krivn ingar över 30 roliga oc h 
intressanta patiense r med illustr. 

Pris l : 50 

Smö spelböcker Nr BA 36. 
Varj e bok innehöller reg ler fö r 
ett av följande spel, Nr 3 Prefe
rense. JPriffe l . 5 Poker. 9 Auk
tio nsbridge . 10 Japansk whist. 11 
Schack. 14 Lätta ko rt konster . 18 
Kontr o ktsbridg e. 

Pris pr bok O: 75 

Hur man spelar Canasta Nr 
8D 175 av E. Cu lbe rtson. En full
stän d ig hand ledning i det nu sö 
pop ulä ra kortsp elet. 108 sid . 
illustr . Tryckt 1951. Pris 4: 75 

Schack Nr i!B 210. Handledning 
i schack utarbetad av Tom \,Vil
sen . Med il lustr. 54 sidor. 

Pris 2: 50 

Bokrealisation 
Tekniken och framtiden Nr 

BE 5. ,Frön ö ngk roft t il l atom 
energ i>. Ett stort , rikt illustrerat , 
bakverk inbund et i tvö klot band 
om sammanl agt 856 sidor. Av
delningsrubrik er, Ett örhund ra
des utveckling . Världens ene rgi 
försörjning. Frön gl ödla mpa till 
televisio n. Den kemiska indu
strien . Vad skogen ger oss. 
Konstharts och konstmossa .' Järn 
och stöl. Lött"metoll erno s revolu
tion . Verkstods teknik. · Kylteknik. 
Vöro kommunikatio ner . Bostäder . 
Mot fram tiden . Tryckt 1945. 
Pris 2 bond kompl. endast 19: 50 

Restupplagor av böcker som 
urtog its ur kataloge n, säljas I 
satser ti ll halva bokhonde lspriset . 

Realisationssats Nr Re 15, ro
maner, ungdomsböcke r m. m. 
Brutt opris c ,o 10: -. Pr sats 4: -

Recept och 
beskrivningar · 

Pris pr st. 0: 25 
Pris pr 10 st. 1: 75 

RA Förnicklingsbad. 
RA 2 Ti l lverkning av spegelglas . 
RA 3 lmpregnering av tölt . 
RA 5 Skidvalla . 
RA 6 Solbadoljo. 
RA 7 Ballong ga s. 
RA 8 Oxidering av metall. 
RA 9 Metallfär gning . 
RA 10 Polering av trä. 
RA 11 Fyrverkeri. 
RA 13 Myggolja. 
RA 15 Julgronsbloss. 
RA 16 Flugli m. 
RA 18 Rokkröm. 
RA 20 Skokräm. 
RA 21 Skosmörja ·. 
RA 25 Lödposto . 
RA 26 Fromstölln. av blökopior. 
RA 27 Försilvringsbod. 
RA 28 Förkoppring . 
RA 29 Medel mot myror . 
RA 30 Hörpomoda. 
RA 32 Köldbl a ndning ar . 
RA 33 Krukvöxtgöd ning . 
RA 34 Tvöl. 
RA 35 Söpo . 
RA 36 Ac k-Jmuloto rloddning . 
RA 33 Etsning av stöl. 
RA 3J Etsning av glas . 
RA 40 Stöpning av ljus . 
RA 42 Rött och blött bläck. 
RA 43 Framka ll ning av film . 
RA 4~ Kopi erinp. 
RA 50 Bi lp utsmedel. 
RA 52 Hö rvotten. 
RA 53 Fotografi.sk ! blixtpulver . 
RA 56 Förtennin g. 
RA 53 Pa rfymer . 
RA 59 Kemiska trollkonster. 
RA 60 T rö betser. 
RA 61 Metal lbetse r . 
RA 62 Stereofotog rafer ing . 
RA G3 Lödning med lödtenn. 
RA 64 Högglans pö fotokopior. 
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RITNINGAR 
VIND-El VERK 

Bygg själv en stjärnkikare! Ritning Nr RD 7. Fullständig 
beskrivning till ett e l-verk , vars 

N i kan sjä lv till ve rka ett 15/150 
cm spege lteleskop, förstorand e 
upp ti l I 200 göng er, efter nedan 
stöe nde handbok, innehöl londe 
ritni nga r och ut förliga instruk
tioner fö r tillverknin gen av sö
vö l de opti ska som meka niska 
detalje rna. Ett av de intressan
taste hobbya rb eten en hä ndig 
pe rson kon ta sig för med. To
lo lo mofe ri o lkostnoden fö r tele 
skopet bli r c ,a 70- 100 kr. be
roende pö ul föro ndet. Vi la ger
föra gl os och be höv lig mater ial 
för slipning och po leri ng m. m. 
Prislist a medföl jer handboken . 

Ha ndb ok Nr BE 36, hur man 
,,· älv byg ger ett spegelteleskop. 
I lustre rod beskri vning jämt e ri t
ningar av civi l ingen jör R. Schäld
ström. A nd ra upp lagan. 

Pris 6: -

huvudsak l igaste bestöndsdelor ut
göres av en ga mmal bilg ene ra
tor. Detalj erade a nvisning a r för 
lindning och sammanstäl lni ng . 

Pris 1: 65 
TURBIN 

Va:tenturbin Nr BA 4. Beräk
ni ng och konst rukti o n av en vat
tentu rbi n som kon kopplas till en 
va ttenledn ing och avge en effekt 
pö c ,o 1/4 hkr, de nna kon i sin 
tur dr iva en mindre genera to r 
fö r be lysning och ladd ni ng av 
batt er ier. Pris l: 65 

PUN~TSVETS 
Ritni ng RB 145 till en liten lä tt

byggd punktsvetsopparat för 
amatö rer. Mo tas frön etl b il
batter i. Pris 1: 50 

METALLSVARV 
Ritning Nr RO 6, t i ll en enkel 

metal lsvarv för amatö rer . Skola 
1: l . Längd 700, dubbhöjd 86, 
d ubbo vstö nd 320 mm. Pris 4: 50 

Sll ffSTEN 
Ritning N r RD 81, til l motor

driv en slips ten. Ett fynd för varje 
amatö r och yr kesma n. Drives av 
motor pö c :a 1/5-1/4 hkr . Has
ti ghet pö slipstenen c,a 70-80 
va rv pr minut. Pris 1: 95 

Div erse ritningar utgivna av 
Teknik för Al la 

Ritning Nr RB 122, till en lite n 
ett rig tv6 tok tsmotor . Med utfö rlig 
arbe tsbeskr ivning. Pris O, 95 

Ritning Nr RB 123, till en minia
tyrdi eselmotor pö 1/10 hkr. Med 
a rbetsbeskr ivning . Pris 2: 15 

Ritning Nr RB 125, till en ko
pieringsappar at för fotografiska 
kopior upp till 13X 18 cm. Ritning 
och a rbetsb eskr ivni ng. Pris 7: 85 

Modelljärnvägar 
'{ö_ro ritnin!Jor över lokomotiv __ och _va gna r öra synnerligen de

tol 1nko skolntn ingo r avsedda fo r skickliga modellby ggare . Som 
exe mpel kon nämnas att lokom otiv Nr RD 118 bestör av över 200 
dela r. Ritninga rna omfatta full ständiga möttsött ningor över alla 
de ta ljer . Sa mtliga r itnin gar öra i hel sko la för spörvidd O. , 

Ritning Nr RD 118. Snölltögs
loko motiv för öngdrif t . Total 
långd med tender 540 mm. Cylin
derdiom. 17 mm. Ritningen om
fatta r 3 blad i stort format . 

Pris 12: -

Ritning Nr RO 119. Persontögs
och vöxlings lokom otiv . Längd 276 
mm utan tender. Lokomotivet är 
avsett för el-drift mede lst in
byggd motor i pann an . Pris 4: 75 

Ritning Nr RD 121. Elektr. mo
to r för spö rvidd 0. Motorn avses 
att inbyggos i öngponnon pö lo
ket RD 119, men kon även an
vändas till e l-lok. Pris 2: -

Ritning Nr RD 122, till en res
god sva gn . 4-axlod stor mode rn 
vagn i samma typ som person 
vagn. Längd 437 mm. Pris 4: -

Ritning Nr RD 123. Cisternvogn-
typ. Längd 186 mm. Pris 1: 75 

Ritning Nr RO 124. Oppen gods
vagn. 4-axlod, längd 380 mm. 

Pris 2: 75 
Ritning Nr RD 120. Elektr . snöll

tögslokomotiv . Längd 376 mm. 
Pris 4 : -

Ritning Nr RD 83, till det sven
ska M-loket i skala 0 och H 0. 
En T. f . A-ritning ritad av Rustan 
Lan ga . 5 blad och 23 sid. arbets
beskrivning. Pris 12: -

C L A S O HLS-ON&C : o A. - B., I N S J U N 

Ångma skiner 
Väl utf örda rit nin ga r omfattan 

de detal j ritn ingar med fullstän
d ig möttsö ttni ng och samma n
stö l lningsri tn ing, all t i skola 1: 1. 

Ritning Nr RD 111, till ency 
lindri g modellöngmoski n. Ma skin
effe kt c ,a 1/4 hkr vid 4 kg/kvcm. 
Hö jd 340, längd 215 och sväng 
hju lets d iam. 220 mm. Pris 3, -

Ritni ng Nr RO 112 till kom·· 
po undö ngmask in, c ,o 2/3 hkr vid 
4 kg/ kvcm öngtry ck. Mas kinens 
höj d 360, längd 340 mm. Sväng
hjule ts diom . 220 mm. 

Pris 6, -
Ritning Nr RD 115, till ve r.t !l 

öngmaskin med li ggande utfö
ran de. Maskinef fekt c ,a 1/4 hlcr 
vid 4 kg/kvcm. 

Pris 5, -

Ritning Nr RD 109, t i ll liten 
ency li ndrig öngmo skin , med 18 
mm cylin de rdio m. Höjd 125 mm. 
Maskinen är utfö rd i mössings 
gjutgods . Pris 1, 50 

Ritning Nr RD 110, till tvO
cyli ndr ig ö ngmo skin , samma som 
RD 109, men i tvöcyli ndrigt ut
förande. Höjd 125 mm. Längd 128 
mm. Pris 2, -

Ritning Nr RO 113, till Ong
panno med tub er. Stöende mo
dell, höjd 350, dio m. 115 mm. 
Speciellt avsedd fö r maskinerna 
Nr RO 109 och 110. Pris 1, 50 

Ritning Nr RD 75, till en lcomb. 
band - och skivputsmaskin . Rit
ni ngar jämte arb etsbeskrivning . 

Pris 2: 85 

19 



Kombinerad snickerimaskin 

O van stående Il lustrati on visor en pra ktisk snicke rim oskin som 
h_~lt kon bygg as av de n händi ge amat öre n, med undantog av 
s1olvo hyve!kuttern med dörå sittand e ar betsve rktyg . Prislisto på 
de ssa moskind elor medf ölje r rit ni ngen . Total längd 160 cm, höjd 
90 cm. 

Ritn_in1;1 Nr RD 73, till ovo nstöende maskin kompl ell med ar bets-
beskri vninga r. Pris 5 : -

Ritning Nr RD 80, t il l sågbord Nr 2 till ovonstöende snickeri
moskin. Utru stad med delta sögbord kon utför as en må ngfa ld 
arbeten med enbart sågk li ngon. Pris 3: -

Ritning Nr RD 67, till en bänk
bo ndsåg. Hela höj den c ,o 1 me
ter . Pris för r itning jämte arb ets
beskri vning. Kr. 2 : -

Bandsågr itning Nr RD 11. Rit
ning t il l en bandsåg för tramp
ning . Till verkas av trä . Pris 1: 50 

Ritning Nr RD 12, t i ll en trä
svar v för motord r ift e l le r tramp
ning . Enke l men krafti g konstru k
t io n av trä och smide. Pr is l 1 50 

Ritni ng Nr RD 79, til l en tra mp
dr iven klyv såg . Bordet höj - och 
sänkbart .. Ritning oc h arbe tsbe
skr ivnin g. Pr is 2: -

Ritning Nr RD 74, till fonerp ress 
med bo ckar och pr esskivo . 

• Pris 1: -
Ritning Nr RD 77, t i ll en löv

sögn ingsmoskin för tra mpning. 
Ti I Iver kos av trä . Pris 1: -

Ritning Nr RB 114, till gr a mmo
fon möbel med utrymme fö r in
mo ntering ov gr o mmofon chossi 
elle r skivväx lar e. Dessuto m rym
l ig t skiv fock för 25-30 cm skivor 
somt bokhy ll a och be kom denne 
skåp med dörr pö ga ve ln. 

Pris 1: 75 
Klockfodralsritn i ng Nr RB 113, 

innehå lland e tr e ol ika bord sur, 
tvö oli ka gol vur och tvö olika 
väggur . 

Trädgårdsgunga Nr RD 10. Rit
ning ti ll trödgörd sgungo med tvö 
soffor . Pris 1, 50 

Ritning Nr RD 82, t ill en iskälke ; 
Pris 0: 75 

GITARRITNING 
Ritning Nr RB 140, till en gitarr . 

Ritning en är utf örd i naturlig 
storl ek och r itad av en fackman. 
Arb etsbeskriv ning medfölj er. 

Pris 2: -

lntarsiamÖnster 
med rit ningar , mönster och be
skr ivning ar t i ll va ckra inlägg· 
ningor av ol ika träslag . 

Män sterhäfte Nr RD 130, till 
bo rdsla mpa , ba rbord , ciga rrett 
skr in och syskr in. Pris 1: 75 

Män slerhäfte Nr RD 131, ti ll 
k lockfod er för bord sur och för 
väggu r, go rd inbrödo och rodio 
bord . Pr is 1: 85 

Mäns terhäfte Nr RD 132, t i ll 
tid ningsstö l l, bordsur, spege lbord 
och spegelra m. Pri s l: 85 

Män sterhäfl e Nr RD 133, t il l 
t re oli ka skr in, br icka och rök
bor d . Pris 1: 75 

M änster häfte Nr RD 134, ti l l 
modern by rå, ha ndspegel och 
pä rmar till gä stbok somt beskr iv
ni ng på in bi nd ning av denna . 

Pri s 1: 85 

Vävslolsritning Nr RD 9. Rit
ning t il l en av husmode rskolo ' 
rekommendera d vövsto lstyp för 
hemmet so mt til l en prakt isk 
kugg stö ll ning och kugga r . 

Pri s 1: 50 

~ --= 
u ~ ~ 

(!>~ 
Vävstolsbeslag, I ex1ro pr ima 

utförande ov smide sjö rn. Satsen 
består av al lo smid esbeslog. 14 
delar, som erfor dr as t i ll vävstol 
enligt ova nståe nde r it ning . 

Sals Nr M 8-49, omö lot järn . 
Pris 14: -

Sats Nr M 850, olum .brons erol . 
Pris 15, 50 

Slöjdrjtningar 
Ritningshäfte Nr 88 423, inne

höll er ri tnin gar t i ll : nystkrona , 
tam burspegel i ol ika modeller , 
pollar i olika model ler, säl en, 
bokstöl lb l ra pp stege , bok hyllor , 
syskr in, ak tr åg, hön g lompo, nät
skålar i öve r 60 oli ka modell er 
och skörningar, leksokssegelböt 
m. m. Pris 1: 50 

Ritningshäfte Nr 88 424, inneh . 
ritn ingar t i ll, Troll er iprop eller , 
vind visore m. kompa ssros, blom 
sle rlödor , fög elho lkor , fög elbord , 
trä skedar, tr äslevar , bor dslornp
stokor i möngo olika mod eller, 
nattd uksbord , bord, stol, sköp 
m.m. m. m. 

Pris 1: 50 
Ritningshäfte Nr 88 422, inneh. 

ritningar till snöskrid skor, såg 
lödo , skärbräde n, knal lpul ver
p istol, lju shåll are, fi aspe l, räv 
spel, slipshäng a re, blo mkrukstöll, 
ägg stäl l, korott br icko r, ljusstakar, 
i över 50 ol ika mod elle r, l juskro 
nor, honddukshängare , över 40 
o li ka mode ll er t i ll docko r i trä 
skulptu r m. m. Pris 1: 50 

Träskulptur 
Modell,erie Nr RD 125, om

fattar skörn ing av tassar , klor 
och b ladorn a ment för ben t i ll 
sto la r, bord och sock lar . Rit
ningarn a upptag er även över
stycken t i ll denna sto lmod ell. 
Trev liga snide rier och skörn ingar 
t il l brevpr essar och sig i l l med 
dj urmotiv . Formor beten av nöt
skå lar och li usstoko r. Ser ie 1 A . 
Pri s pr sots r itni nga r och mönster 

Kr . 1: 80 
Mo de ll serie N r RD 126, i nne

hö ll er mönster o . a rb etsr itn ingar 
ti l l l jusstaka r, lo mpette r, skåla r, 
mö belo rnament, klockfod er, go lv
l jussto ko r, m. m. Ser ie 2 A. Pris 
pr sots r itni ngar och mönster 

Kr. 1: 75 

CLAS OHLSON & C : o A. - 8 ., INS -JO N 

M öbelritningar 
Mö belr itninga r . 1: 10-dels skola 

till enkla mö bler . Mått ö ro ut
satta somt fö rklari nga r på hop
sättnin gen av möbler na, sö att 
var och en som ä r något så när 
händi g i att snickra själ v kon 
gör a sina mö bler. Ritad e 1934-
1940. Pris pr r itningssots 1: -

Ritnin garna leve reras i fö lj a n
de sat ser , 

Flick rumsmöbel r itning Nr RB 20. 
Innehålle r en soffa, en sä ng, en 
sekretä r, ett to a lett bo rd, sto l 
blo mpiede sto l, nattd uksbo rd. · 

Herr umsmöbelritning Nr RB 19. 
Satsen innehå l le r ett skri vbord , 
en skri vstol , en bo khy lla, en 
soff a, sto l och ett rökbo rd . 

Möbelritning Nr RB 21, in ne
hå ller ett spe lbo rd, 3 ol ika sy
bord , 2 ol ika to bur ell er, en not · 
hyl la, 2 ol ika b lomstöll. 

Sportstugemöbelritning Nr RB 
22, innehåll er en to rsöng, kar m
stol , sto l, bord, sköp , bänk och 
fönsterhy lla . 

Söngkammarmöbelritning Nr RB 
23. Mö beln inn ehöll er säng, toa
lettb ord , l innesköp, tob urell , stol , 
noll duksbord och bo rd . 

Möbelritning Nr RB 25, t i ll ro
diob ord, soffb ord, hollbord , p io
nob önk, to bur ell, 2 olika stolar , 
spegel bord . 

Spo rtstugemöbelritning Nr RB 
110, innehå llande hörnskåp , bord , 
större oc h mindr e stol , vil stol , 
kista, söte, pall och hörn bön k. 

Trödgårdsmöbelritning Nr RB 
111, innehå ll an de bord, soffa , 
ta bur ett och länstol. 

Ritning Nr RD 78, t i ll en insjö
eko, längd c ,o 4,5 m, största 
br edd c ,o 125 cm. En stabil , lött 
rod d och rymlig eko . Ett speci 
ellt monlering ssätt gör den myc
ket lättbyggd. Pris pr r itning med 
arbets beskri vning och mate r ial 
fö rtecknin g . Kr . 1: 25 

Salsm öbel ril ni ng Nr RB 107, 
innehål la nde en buff e, en soffa 
med utd rog, bor d med utdr ogs
skivor, sto l och serveringsbor d 
på hjul. 

Söngk ammo rmöbelril ni ng Nr RB 
108, in nehå ll a nde ett nottduks· 
bord, tool ell sköp , speg el, en
manssäng, linneskåp, sto l och 
tab urett . 

Herr umsmöb elritn ing Nr RB 112, 
innehå lla nde skrivbord med läs 
hurts, lå gt skåp, dyschote ll , by rå . 
bok hy I lo, sto l och bord med 
kake lpl atta . 

Nedanstående r itningssatser till 
möb ler av öl dre typ , ri tade 1923 
- 1934, real isera s. 

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

Pr sots 0: 25 

Byggnadsritningar 
Rit ningar till sporl5tugor, uthus

byggnader , grindar, staket, höns
hus m. m. Ritade av byggnads
ingenjör G. Solomonsson . 

Pris pr rit ning 1: 50 
Nr RB 37, egn oh emslod ugörd 

som rymmer en häst, 3 kor, svin, 
höns, ko lv, log e, logkisto , vogn
bod , magasi n m. m. 

Nr RB 39, hönshus i avdelningar 
fö r ol ika stommar, varje avde l
ni ng rymmer en stam om 25 höns, 
kon utbyggas fö r 20 stommar . 

Nr RB 40, hönshus för 50 höns. 
Nr RB 41, hönshus för ovel sstom 

och 100 vä rph öns. 
Nr RB 42, kyck linghus I avdel

ninga r . 

Nr RB 57, 2 olika t rägrinda r, 1 
järng ri nd, 2 o lik a träst aket och 
ett järn stak et. 

Nr RB 58, 2 ol ika tr ägri ndar , 1 
jör ngr ind, 2 ol ika t röstok et och 
ett jär nstake t i andre mod ell er 
än N r 57. 

Nr RB 59, sommarstu ga inne
hålla nde el! stort rum med öpp en 
spis, kök, skaff eri, förstug a, kö l
lore. 

Nr RB 61, sommarstuga med 
käk , skaff eri , ga rderob, ett stort 
rum med öpp en spis, för stuga 
och sängkam ma re. 

Nr RB 62, so mma rstuga med e tt 
stort rum, kokv rö, käl lare, vi nd
fång , öppe n veranda eft er hel a 
lå ngsidan. 

Nr RB 65, ko lon istug a typ , Lil l
vrån, med el! rum och ko kvrö . 

Nedanstående ritningar öra r i
tade av byggnadsingenjör E. fo ,s 
år 1939. Pris pr r itni ng 1: 75 

Nr RB 76, sport stugo 10,5x 4,5 
m, med storrum, sovrum, kök, 
ve ran da och ga rd ero ber. 

Nr RB 77, sportstug o 7,20 x 4,20 
m, med rum och käk, förs tuga, 
gardero b, vedbod och mater ia l
ba d. 

Nr RB 74. Sport-, jakt- och f is
ka rstuga med ett rum o . kokvrå , 
förstuga med sköp. Storl ek 2,9x 
4,2 mete r. 

Nr RB 75. Spo rt·, jo~t- och fi s
ka rstuga, stor lek 3,5x 4,6 m, med 
vera nda, ett rum med kokvrå , 
sovp lats över hela ve ran da n. 

Båt
ritningar 

i skala 1: 10. 
Åtf ölj as av arbets
beskrivning . 

Mollmönster (spontrutar och stävmönster) i na
turl ig stor lek kunna erhålla s ti l l samtliga båt rit
ninga r. Pris per sots d etsamma som för motsva

Ritning Nr RB 143, t i ll va tten
cyke l, som mon gör av en ga m
mal cyke l somt tr ä och mason it . 

Pris 1: 50 
Ritni ng Nr RB 144 t i ll pod del

torped , längd 180 cm, en ro li g 
sak för bad et, varmed mon 
snabb t ta r sig fr om i vattn et. 
Mo n pad dl a r den l iggan de på 
torp ede n med bene n i vattne t . 

Pris 1: -

Med molor på sjön Nr BB 45~ 
av R. E. O stlund , hand led ning för 
motor båtsägo re. Innehå l l : Båtty
pe r, båt bygg e, målning , unde r· 
h<'ill och vård , moto rn, brand
skydd, sjöko rlel, navi gati one n, 

ra nde båt ritni ng. · 

RODDBATAR 

Båt rit ning Nr RD 36. Ritni ng t ill 
en rundbott nad, klink byggd rodd 
bå t. lö ngd 4,3 m, bredd 1,4 m. 
lätt rod d . Pris 4: -

Båt r ilni n~ Nr RD 37 i l ikhet 
med RD 36, men för sedd med 
hjölp segel. Pr is 4: -

Båtr itni ng Nr RD 90 t il l en 
klink byggd, f la tbottnad snipa . 
Län gd 4,5 m, bredd 1,5 m. En 
vack er, bär ig båt, lätt a lt byg ga, 
grundgående , lötl rod d och pa s
sande t ill fi ske. Pri s 5: -

pej lingar , båtkunskap, sig na ler , Båtri tning Nr RD 31. Ritning til l 
båtmanöv rer ing . 146 sid. 60 f ig . en f lat bott nad roddbå t. l ängd 
och p lanscher. Tryckt 1950. 4 m, br edd 1,3 m, mo l lo t d jup 

Pris höft 5 : 35, inb. 7: 60 midskepps 0,45 m. Pris 3: -

C LA S O ITT SON & C :o A. -B~ SJ ON 

Båtritning Nr RD 105. Kl ink· 
byggd , rund bottnad joll e av trä . 
Vac ker, bär ig o . lött rodd . Lä ngd 
3,5 meter Pris 4: -

Båtrit ning Nr RD 32. Ritning ti l l 
en rodd snipo . längd 4 m, bredd 
på mol l 1,3 m. Mo llot dju p 0,45 
meter . Kli nkbyggd . Pri s 4: -

Båtr itn ing Nr RD 92 ti l l en liten 
jo l le. l ängd 2,5 m. Kl inkbyggd . 

Pris 4: -
Båtri tning Nr RD 93 ti ll en ext ra 

lä tt rod db åt, bygg d av ka ur il 
l immod p lywo od. Löngd 3,8 m, 
br edd 1,25 meter . Pris 4 : -

Båtritni ng N r RD 145, , po jk
kano t>. En lättb yg gd och trev li g 
far kost för rodd e lle r pad d ling . 
l ängd 4 m, bredd 1 m. Flat bot
ten och kl inkbyggda sid or. 

• Pris 3: -
Båtr itni ng Nr RD 98 till en 

Can ada- kano t med fl at botten. 
Längd 4,5 m. Att byggas ov trä 
oc h mosoni te e l ler kour it l immod 
p lywo od . Pris 4, -
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SEGELBÅTAR 

Båtrit ning Nr RD 23 till en 
klinkb yggd sege lsnipa. Längd 4,5 
m, br edd 1,6 m. En god allmoge
typ, pa ssande till såväl y rkes
som näje ssegli ng . Pris 5: -

Båtritning Nr RD 22 till en lit en 
segeljo l le med cente rb ard. Längd 
4 m, br edd 1,5 m. En li ten grund
gå ende jolle, för inomskärsseg
li ng. Pr is 4 : -

Båtritning Nr RD 95 t i ll en V
bo ttnad poj kbåt. Längd 5 m, 
br edd 1,7 m. Alf byggas helt 
e ll er de lvis av kau ri tplywood . 

Pris 5: -
Ritning Nr RD 25 t i ll Bleking 

eka, längd 4,5 m, bredd 1,5 m, 
en lit en god sjö båt av gammal 
vä lkänd typ. Kli nkbyggd . 

Pris 4: -
Ritning Nr RD 38 t ill Blekings

eka . Längd 5 m, br edd 1,75 m. 
Pris 5:-

Båtritning Nr RD 33. Ritning 
till en V-bottn ad segelkutt er med 
ruff. Längd 5,6 m, br edd 1,7 m. 
Mal la t dj up 0,55 m. Klinkbyggd . 

Pris 5: -
Båtri tni ng Nr RD 26. Ritning till 

en halv dä cka d segelkutter 6 m 
lån g , 2 m br ed, smäcker koster
typ , med 3 olika tackelritning ar. 
Kli nkbyggd. Pris 6 : -

Bålritning Nr RD 16. Ritni ng ti ll 
fl atbott nad ha lvdäc kad segelkut
ter med läs köl. Längd 4,5 m, 
br edd 1,5 m, djupgående c:a 30 
cm. En båt som är enkel och läff 
alf bygg a, men ändock trev lig 
och mode rn model l. Klinkbyggd . 

Pris 4 : -
Båtritn ing Nr RD 94 t i ll en Kos

terkutter. Längd 7,5 m. Bredd 2,6 
meter . Att byggas på klink e ll er 
krave ll. Smäcker fo rm. Ruffad . 
Ideali sk feri ebåt. (Skala 1: 20.) 

Pris 12: -
Båtritni ng Nr RD 28. Ostersjä 

koster . Kombinerad segel- och 
motorbå t, lämp l ig för såväl fi ske 
sam för näjesseg ling . Type n är 
en bred, styvseg lan de och god 
sjöbå t. Klinkb yggd. Ritning en vi
sar två olika tacklingsförslag . 
Båtens längd 7 m. Pris 6: -

SATAR BYGGDA AV MASONIT 
Båtritning Nr RD 44. Mot orbåt 

med V-bott en, 5,5 m lång , 1,4 
m br ed . För inom - eller utom
bo rdsmotor . Bygg es av trä och 
masonit . Pris 5: -

Båtritning Nr RD 46. Roddbåt 
med flat botten, 3,5 m lå ng, 
bredd 1,3 m. Bygges av trä och , 
masonit. Pris 3 : -

Båtritning Nr RD 47. Roddbåt 
med flat bott en. Läggd 4 m, 
bredd 1,4 m. Bygges av trä och 
masonit. Pris 3: -

Kanotritning Nr RD 42. Segel
kanot 5 m lång, 1 m bred . Byg
ges av mason it. Pris 4 : -
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MOTORBATAR 

Båtritning Nr RD 129. Stor 
mode rn, ruff ad motorbåt med 
falla nde förstäv samt utbogad 
tr ubbnos , som ger god pl ats i 
ruffen åt 8 personer. Bygg es av 
1 tums listkravell på sögad e 
spant och basade svepti mmer. 
Längd 7 m, bredd 2 m. 

Pris 10: -

Båtritning Nr RD 103 till en 
semester böt. Längd 6,5 m, bredd 
1,9 m. En båt som kan an vä ndas 
i öp pen sjö runt våra kuster . 
Ruffat förskepp med p lats för 8 
personer eller 3 sovp latser. 

Pris 6:-
Båtritning Nr RD 104 till en 

semester bå t. Längd 7,5 m, bredd 
2,2 m. Ruff på för skeppet med 
plats för 10-12 pe rsoner kring 
bordet. Ett li tet ,fomilj ehotell>. 

Pris 8: -
Båtritning Nr RD '17. Ritni ng till 

en ruffad moto rb åt. Längd 7 m, 
stö rsta br edd 1,9 m. För inom
bords motor 6-15 hkr. A ven pas
sande fö r en bilmoto r . Ruffen 
rym mer 5-6 personer. Krave ll
byggd. Pris 5: -

Ritning Nr RD 29, till en liten 
snabbg öend e motorböt som byg
ges på kl ink. Användba r fö r så
väl inom - sam utombordsmo tor. 
Båte ns längd 5,5 m, br edd 1,6 m. 

Pris 4: -
Båtri tning Nr RD 17. Ritning 

till en motarb öt 6 m lå ng för 
ino mbordsmotor . Kan byggas på 
klink el ler kravell efte r samma 
r itning . Lämplig för mindre bil 
motor . Pris 4: -

Båtritn ing Nr RD 43. Motorbåt 
med fl at botten. 5 m lö ng, 1,33 m 
bre d . För söväl utom- som ino m
bordsmoto r. Byg ges av trä och 
masonit. Lätt alf bygga . 

Pris 5: -
Båtritning Nr RD 19. Ritn ing till 

en moto rbåt 5 m lång, 1,5 m 
br ed . Lämp lig för insjöa r. Pas
sand e fö r utom- och inombo rds
moto rer. Klinkbygg d. Pris 4: -

Båtritning Nr RD 34 till en li
ten snabbgö ende V-bott enböt fö r 
utombo rdsmo tor. Län gd 5,5 m. 
Krave llb yggd . Pris 5: -

Support-svarv för modellmekanik. I fö
regående kata loger upptagna svarv jäm
te tillbehör tillver kas icke mera. En del 
svarvar och tillbehör finnes dock kvar 
och utför säljas enlig t särskild prislista, 
som intre sserad e kan erhålla på begäran. 
Begär prisl ista nr B 54. 
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Han dborrmaskinen WOLF, som kan kompletteras 
till en hel moskinuppsättning för hobbyverkstaden. 

Intresse rade kunna erhå ll a en ext ra bros chyr 
på denna maski n. Bestä ll bro schy r nr 8 12. 

Handborrmaskin Nr K 234, är en gedigen eng
elsk kva lit etssak. Strömf örbrukning vid belastning 
210 W . Varvtal 2400 va rv/min, 1300 vid ful l be
lastn. Total längd 200 mm. Vi kt 1,4 kg. Trebacki g 
chuck för upp t i ll 6 mm. Med inb yg gd ström
bryt are och 1,8 m ka bel. Finnes fö r 110-130 ell er 
22o-25 0 volt. Pr is 98: -

Tiilbehörsats Nr K 237. för borrning, slipni ng 
och putsning. Bestör av spind el, 3 tums karbo 
rundu mskiva , stölkratstrissa och pol ertriss a samt 
4 snabb stålsborrar. Pris '1J: -

Sögbord Nr K 238, alf monteras pö borrstativet. 
Med en 10 cm sögklinga, som sögar upp till l 
tums trä. Ställbart anhöll och skyddskåpa. Vikt 
l kg. Pris 57: -

Svarv tillbehör Nr K 239, förvandlar pelarborr
maskinen till träs va rv för max 2" d ia m. och 23 cm 
mellan dub barna samt upp till 4" dia m. front 
svarvning . Pris 16: -
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~iEli~~il; 
Puls- o. poleringssots 

Nr K 236, består av eff 
sidohandtag för maski
nen, en fl exi bel gummi
skiva med centruma xe l, 
en lammskinnshätta samt 
3 cl ika sandpapp ersran -
deller . • Pris 26: -

Barrstativ bestör av en 45 cm hög stölp elar e 
med hå lla re fö r hand maskine n och fot med mat
ning, bor d och spak. Matningsmön 5 cm. Utrym me 
frön centrum till pelare 55 mm. Vik t 2,6 kg. 

Utgö res av följ and e d elar : 
Borrmaskinshållare ·N, K 297. 
Stotivunderdel Nr K 298. 
Stotivpelore Nr K 299. 

Pris 18: -
Pris 35: -
Pris 7: -

Bandslipmaskin Nr K 
963, helt av stå l m. band
skivor av gummi och kil
spörskiva av lättm etall. 
Med ku I lager och auto
mat isk bond spänning . To
tal höjd 570 mm. Bredd 
135 mm. Vikt 2300 gr. 
Bondhjul ens diam. 100 
mm. Bandbredd 25 mm. 
Remskiva ns d ia m. 65 mm. 
Kraftb ehov ca 1/4 hkr . 
Arb etar lika bra för trä
som metallb ea rb etning 
och a nvändba r ti ll all 
slags slipning oc h puts
ning. Geno m den väl av
vägda bonds pä nni ngen 
och bond skivo rnas e la sti
cite t är d et mycke t lätt 
att vid bea rbetning av 
runda och o jä mna ytor 
arb eta sövä l mot bandet 
som mot skivo rna. En 
verk ligt värdef ul l maski n 
såväl fö r yrkesbruk som i 
hobb yve rkstade n. Eff slip
band med följe r . 42: -

Universolmaskin Nr K 
10201 med slip skiva , 70X 
12 mm med skydd skåpa 
och an höll , filtpol ertri ssa 
samt borrchuck med 3 
ba cka r och 5 mm grip 
vidd. Moto reff ekt 1/7 hkr . 
C ,a 6000 va rv/min, Gö r 
på böde lik- och växe l
ström oc h fi anes för 110, 
130 e ll er 220 volt . Total 
läng d 26 cm och höjd 
14 cm. Vikt 3,3 kg . 

Pris 118: -

Slipmaskin Nr K 989. 
Kraftig t utförande av 
lackerat g jutjä rn. För 
slipskiv or upp til l l" 
bred d. Ax eldiam. 15 
mm. Utväxlin g 12, 1. 

Slipband, änd lösa 25x 
1200 mm av smärg elduk 
pa ssande ovanst. band
slipmaskin. Ställba rt anh å ll med an-

15 ordning l är slipn ing av 
25 borrar. Med slips kiva 
30 6" X 1". Vikt 3,9 kg . 

K 998 fi na 
K 999 mede lfina 
K 1000 mede lgrova 
K 1001 gro va 45 Pris 42: -
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Universalmaskin Nr K 26. Slip -, poler- och borr
maskin samt cirk elsåg i ett. Hel t t il lverka d av 
järn och stål i stabil konst ruktion . Höj - och sänk
bart slip- och sågbard i storl ek 12x 20 cm. Borr 
chucken tar borrar upp t il l 10 mm. Som till behör 
medfölj a , sl ipskiva 100X l5 mm, cirk e lsåg l00 x l 
mm och pol erskiva l00 X l5 mm. Remskiva för 8 mm 
rundr em. Tota lvik t 3,8 kg. Pris 74: -

Slipmaski n Nr K 10. 
Me d stativ av lacke rat 
gjut järn och lastsöttnings 
anord ning för bo rd . Med 
I 15X20 mm slipskiva . 

Pris 12: 25 

~ 
~ 

Sli pskivor (Korund-ke 
rom iskal . Storl . Sx l/2 " 
med 1/2" oxelhål. 
Nr K 846, lin. 
Nr K 847, med elfi n. 
Nr K 848, medslgrov. 
Nr K 849, grov . 

Pris pr st 6: 40 
Slipskivor , storlek 5X l" 

med 1/2" ax el hål. 
Nr K 926, gr ov. 
Nr K 927, mediu m. 
N r K 928, lin . 

Pris pr si. 10: 30 

Slipskivor, 75 mm diam . 
och 10 mm oxelhål. 

K 645, bredd 6 mm. 
Pris 2: 90 

K 646, bredd 12 mm. 
Pris 3: 40 

Mässingborste Nr -K 
303, 100x 30 mm, av vå
gig mässingtråd 0,06 mm. 
Trönav med förstärkning 
och koniskt hål 11-7 mm. 

Pris 7: 95 
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Ståltrådsborslar med 6 
mm axeltapp av järn . 
Våg ig ståltråd . Mått i 
mm. 

Nr 
K 307, 
K 308, 
K 309, 

Diam. Tråd 
40 0.18 
50 0.22 
60 0.26 

Pris 
4: 20 
4: 60 
5: 25 

Ståltrådsborslor av vå 
gig speci altråd 0.30 mm. 
Nav med järnflänsar och 
13 mm hål. Extra kraf
tiga . 

Nr 
K 310, 
K 311, 

Dia m. Pris 
150x2 3 mm 15: 25 
200x30 mm 26: -

Pulslrissa Nr K 305 
BOX 10 mm, av vit borst 
med fiberpappnav . Ax el
hål 6 mm. Pris 3: 90 

Polerlrissa Nr K 306. 
80X25 mm. av vitt bam
ullsgarn . A xelhå l 6 mm. 

Pris 3: 50 

• Cirkulärborsle Nr K 
304, BOX 10 mm av tag el 
med trä nav . A xe lhål 6 
mm. 1 Pris 2: -

Mässingborsle Nr K 
301, 100X4 mm, av vågig 
mässlngtråd, 0,06 mm. 
Axe lhål 6 mm. Pris 1: 55 

Ståltrådsborsle Nr K 
302,. storl. som föregåen
de men med 0, 1 mm vå
gig ståltråd. Pris 0:90 

Parallellskruvstycke Nr 
K 293, i extra kraftig och 
praktisk konstruktion . 
Mycke t lätt gå ng . Dubbel 
spindelföring. Vikt c, a 1 
kg . Svf;!nskt fob r . Käf t
br edd 50 mm. ris 5: 40 

Universaltång Nr K 530. 
Anvä ndbar för en mång
fald ändamål, t i ll exem p. 
vid snickeri, plåtslag eri
och mek. arb eten, repa
ra tione r m. m., då dessa 
tänge r i många fall an
vänd es med större fördel 
ö n skruvt ving ar. Tång en 
ör kvick o. behändig att 
anbringa på arb etsstycket 
och har en kraftig och 
hållbar fj äde r. Tångens 
totala löngd 180 mm, 
spännvidd 70 mm, käft
bredd 30 mm. Pris 1: 80 

Universaltång Nr K 678, 
är i likh et med Nr K 530. 
Längd 150 mm, spänn 
vidd 60 mm, käftbredd 
25 mm. Pris 1: 50 

Unive rsaltå ng Nr K 666, 
är i likh et med K 530. 
Längd 110 mm, spänn 
vidd 40 mm, käftbredd 
17 mm. Pris 1: -

Filhållare Nr K '09, 
passande t i ll al la van
liga 10"-16" verkstads
filar . Filn ingen bli r be
kvämare, effek ti va re och 
filens hela yta kan ut
nyttjas. Svenskt patent, i 
kraftigt utförande . 

Pr is 4 : 25 

Bordskruvslycke Nr IC 
387, av prima svenskt 
fabr ika t. Lä ngd 15 cm. 
Svartl acke rat. Även bruk
bar t sam städ. Bredd 28 
mm. Största gripvidd 50 
mm. Vikt 0,8 kg . 

Pris ,, 60 

Skruvstycke Nr K 129 av 
gjutgods . Spännvidd 15 
mm. Käftbredd 24 mm. 

Pris 2: 95 

I nstrumenlmakarstäd av 
bä sta fabrikat , väl här
dade och polerade. För 
urmakeri - a. finmekaniska 
arbeten . Längd 75 mm. 

Nr K 43, fyrkantig fot. 
Nr K "4, spetsig fot. 

Pris 8: -

Lödlång Nr K 885. Käf
tarna nyp as ihop av en 
kraft ig fjäder . Län gd 14 
cm. Pris 2: ,o 

t 
Filklove Nr K 120, med 

33 mm breda slipade 
käft ar . Längd 11 cm. 

Pris 3, 75 

Böjlig griptång. Ett nytt 
mycket pra ktisk t verktyg 
med vars hjälp man lös
ter skruvar, p locka r upp 
d etalj er etc. på svåråt· 
komliga ställen, motorer, 
radioapparater osv. Till
verkad av mässing med 
fj äder och gri pklor av 
stå l. 

Nr K 993, 

Nr K 994, 

längd 40 cm. 
Pris 3: 50 

läng d 50 cm. 
Pris 3: 60 
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Sid avbitare Nr K 244 
av kramvana diumstål och 
förkro mad. Kraf ti g , spe
cialhörd od typ, gara nte 
rad för pi anotråd . Längd 
145 mm. Pris 7: 90 

Sida vbitare Nr K 245, 
samma tång som föregå
ende och med transp a
rent spec ialisolering för 
10.000 V på greppet . 

Pris 10: 50 

:: 

Radiolång Nr K 248, m. 
sidavb itare . Hög kvali tet 
av kromvanadiumstål. 
Förkromad och helt pole
rad . Längd 200 mm. 

Pris 8: 60 

Radialång Nr K 52 av 
pr ima stål med bl ankp o
lerade, invändigt reffla de 
käftar m. avbita re. Längd 
16 cm. Pris 6: -

Radiolång Nr K 71, 
samma som föreg., men 
med grepp et iso le rat för 
5000 V. Pris 8 : -

Polygriplång Nr K 249, med föränderlig gt1p
vidd upp till 50 mm. Längd 24 cm. En kvalitets
tång av kramvanadiumstål , för kromad och po
lerad . Pris 7: 50 

Polygriolång Nr K 107, av kramvanadiumst61. 
Svart utförande med slipade käfta r . Längd 24 cm. 

Pris 4, 80 
Polygriptång Nr K 352, minia ty rmodell, län gd 

11 cm. Kramvanadiumstål, förnicklad . Pris 3, 9S 

Rörtänger i sta bilt utf örand e 
Nr Stö rsta rördim. 

K 201, 1" 
K 202, 2" 
K 203, 3" 

av prima 
Längd 

310 mm 
530 
645 

stål. 

Sidavbitare Nr K 51 av 
prima stå l med blank sli
pode köfta r. Längd 14,5 
cm. Pris 5 : 75 

Sidav bitare Nr K 106, 
samma som föreg ., men 
med greppet isol erat för 
5000 V. Pris 7: 75 

-<: «:·· 
Rodiotång Nr K 266 i 

750 

Pris 
9: 75 

19: 25 
24 : SO 
33: -

smid igt utförande a . hög Kombinalion stång . 
kvalitet. Längd 14 cm. Blankslipat huvud med 

Pris 4: 20 f lack-, rör- och avbitar

Sidavbitare Nr K 28 av 
prima stål med enkel led 
och svart refflot grepp . 
Löngd 14 cm. Pris 3 : 60 

Avbitartång Nr K 396. 
Eskilstun afabrikat . Svart 
med blon kslip ade käftar . 
Längd 12,5 cm. Pris 2: 30 

Flacktå ng Nr K 397. 
Eskilstun afabr ikat . Svart 
med blonk slipade käftar. 
Längd 15 cm. Pris 2: 25 

Sid avbitare, Eskilstuna 
fobr ikat. Svart m. blank
sl ipa de kö ftar . 
Nr K 398 längd 4½". 

!'"ris 2: 25 
Nr K 399 längd 5½". 

Pris 2: 70 
Nr K 400 längd 6½". 

Pris 3: 15 

: 
Hovtång av prima Es

ki lstunalab r . 
Nr Längd 

K 393, 15 cm 
K 394, 17,5 cm 
K 395, 20 cm 

Pris 
2: 10 
2: 45 
3: 10 

~ ~1(2 64, 

~l< 26S 

Justertä nger för fi nme
kaniska ändamål. Längd 
13 cm. Tunna, slä ta kä f
ta r i t re o lika mode ll er. 
Nr K 263, rak Pris 4: 30 
Nr K 264, vinke l > 5: 25 
Nr K 265, böjd > 4: 95 

Kabelskalare Nr K 267 
med ställskruv. För aviso
lering av plast- el. gum
mikab el. Tångens löngd 
15 cm. Pris 6: 95 

Spänntång Nr K 35, 
wirespännore, böitöng 
och sid avbitare i ett 
verktyg. Bästa kvalitet . 
Längd 14 cm. 

Pris 5: 60 

Plålsax Nr K 271. Med 
svartlackerade skän klar 
och blank slipade skör . 
Användbar till såväl rak-, 
rund- som fosan klippning, 
Längd 28 cm. Pris 12: 25 

Hovtång Nr K 870, av Plåtsax Nr K 575, av 
prima fabr ikat . Längd bästa Eskilstunafobrikat. 
15 cm. Pris 1: 95 Längd 10". Pris 13: 20 
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tång samt tråd klipp are. 
Bästa kvalitet. 
Nr K 353, längd 6" 2: 95 
> K 354, 7" 3: 35 
> K355, 6" 3: 95 

Kombinationst6ng Nr K 
104 med flack -, rör- och 
avbitartå ng samt tråd
klippa re . Bästa kval itet . 
Län gd 19 cm. Pris 4 : 30 

Kombinotionstång Nr K 
105. Samma som för egå 
ende men med isolerat 
grepp 115.000 VI . 

Pris 6: 95 

Kombinalionstång Nr K 
799, med handtagen iso
lerade med extra tjockt 
gummi . Kombin era d rör-, 
flack- och avb itartång. 
Längd 19,5 cm. 

Pris 6: 60 

C 
Kombinolionslång Nr K 

232. Svart med blan ka 
käftar . Kordongerade 
skänklar . Rörtång, plåt
sax, avbitare i ett verk
tyg. Längd 200 mm. 

Pris 5: 30 

Kombinationst6ng Nr K 
233. Sam för egående men 
m. gummii solerade skänk
lar . Pris 6: 95 

Rörovskärare Nr K 2'0, 
för koppar- och mässing 
rör upp till 25 mm. yl - , 
terdiam. Två härdade 
rullar och en skärtrisso 
av bästa specialst61. 
Automatisk matning, en
dast en åtdragning av 
skruve n behövs. I nfäll 
bo r grad kniv. Vikt 375 g . 
Längd hop skruvad 15 cm. 

Pris 17: 50 
Reservskärtrisso Nr I( 

228, till ovanst. rörav 
skärare. Pris 2: 70 

Rärtång Nr K 108. Ett 
kraftigt och lätthanterligt 
verktyg av pri mo st61. 
Största gripvidd 63 mm. 
Längd 230 mm. 

Pris 5, 75 

I 

Atlast6ng, av mattför 
nicklat stå l och med reff. 
lade och härdade käftar. 
Den kan a nvä ndas som 
flack- och rörtång, fil. 
klave , skiftnyckel m. m. 
Nyck elvidden kan med 
en skruv ställas alika. 
Nr Längd Gripv. Prl1 

K 287, 150, 15 mm 61 50 
K 817, 225, 25 • 10: 511 
K 288, 300, 40 , 15: - , 

Håltång Nr K 56 med 
6 olika hålpipor 2-6 mm 
för papp, löder o . dyl. 
Längd 21 cm. Pris 61 -
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fi 
<Skiftnycklar av 

smitt stål. 20' 
Tysk modell . 

he jar
vinkel. 

Nr Längd 
K 59. 4" 10 cm . 
K 60. 6" 15 cm. 
K 61. 8" 20 cm. 
IC 62. 10" 25 cm. 

Pris 
4: 10 
4: 50 
5: 95 
8: 75 

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

Pris 2: 20 

Cykelnyckel Nr Y 259. 
Hylsnyck e l av mattför
nicklat stål. Passar till de 
flesta muttra r . Bär finna s 
i varje cyk e lvä ska. Län gd 
14 cm. Pris 1: 40 

Verktygssats Nr K 90 
bestående av kärnar e, 
huggpipa 5 mm, mejse l 
och hål stan s 4 mm. Prima 
verktyg i träklots . 

Pris 3: 50 

~-------
Huggmejsel Nr K 555, 

av extra prima Eskilstuna
fabrikot. 
Längd 4" 6" 8" 
Pris 1 : - l : 80 2: 45 

Hlilpipa Nr K 955 av 
mattförn ick lat stål. Med 7 
lött utb ytba ra härdade 
stlilpipor i di m. 2 till 8 
mm som förvaras i skaf
tet. Längd 12 cm. 

Pris 15: 25 

Hlilpipa Nr K 956 av 
bästa ol je härdat stål. Med 
skaft och 5 pipor i dim. 
15, 18, 20, 22 och 25 mm. 
Förvaras stä ll ov oljat 
lövträ . Pris 21: -

2 

Hylsnyckelsats Nr K 
1033, ov förnick lat stål. 
M ed räffla t handtag, 
längd 15 cm, och 5 ut
bytbara hylsor fö r 6-
konts muttra r med 5-9 
mm gripvidd . 

Pr sots 7: 75 

Hylsmejsel Nr K 164 
med 6-kan tshyl sa av po le
rat stål och skaft av ebo
nit. Längd 23 cm. Finnes 
fö r följand e muttervidder 
3, 4, 5, 6 eller 7 mm. 

Pris 3: 85 

Spärrskruvmejsel i sta
bi It utförand e med till
fö rl itl ig spärrmekanism i 
förnicklad hy lsa. 

Nr Klinglängd Pris 
K 156 75 mm 3: -
K 157 125 , 3: 35 

Spärrskr-uvmejsel Nr K 
158, lit en modell f. e lek
tri ker och radio amatö 
re r . Klinga 4 mmx2". 
He la läng de n 13 cm. 

Pris 2 : 85 
Skruvmejsel Nr K 163 

för e le ktrike r. Både skaft 
och klinga tillförlitli gt 
isol erade. Förvar ingsrum 
med skruvlo ck i skaftet . 
Längd 22 cm. Pris 2: 35 

..---0§==8----_ ~ 

Skruvmejslar av ext ra 
kraftigt fabrikat försedda 
med r,,atenterod praktisk 
skruvhållar e. Klingan av 
blåanlöpt sexkantst å l, 
han dtag av genom skin
lig p last . 

Pris 
3: 10 
5: 25 
6: 40 
7: 35 

,Nr Längd mm 
K 736 105 
K 738 180 
K 739 245 
K 740 335 

K 505 K 658 K 659 
Skr,uvmejsel Nr K 505, 

stä l lba r : Fast, höge r e ll e r 
vän stergång. Lackera t 
hand tag i bek vä m form. 
Kli ngans lä ngd 130 mm 
oc h 6 mm bred . 1: 85 

Skruvmejsel Nr K 658, 
med 95 mm lång och 6 
mm br ed stå lklinga . Po
lerat tr ä handta g . Hela 
längd en 175 mm. 0: 25 

Skruvmejsel Nr K 659, 
med mycket kraftig stå l
klinga , längd 50 mm, 
br edd 8 mm. He la läng
den 120 mm. Gulpol e rot 
tr äska ft . Pris 0: 50 

Skruvmejsel Nr K 660, 
med 125 mm lå ng och 5 

c::=s 

K 660 K 661 K 662 
mm br ed stålk linga, po
lerat träskaft. Hel a läng-
den 225 mm. Pris 0: 55 · 

Skruvmejsel Nr K 661, 
med 140 mm lång och 8 
mm bred mycke t kraftig 
stålklinga, gulpo lerot trä
skaft. Hela längde n 265 
mm. Pris 0: 75 

Pryl Nr K 662, av blank
polerat stål. Spetsen fy r
kantig m. skar pa kanter , 
skaf t av röd po lerat trä , 
m. ,genomg ående kli nga. 
He la längde n 175 mm. 

Pris 1: 35 
Pryl Nr K 663, är i lik- ' 

het med K 662, men ej 
försedd med genomgåen-
de kli nga. Pris 0: 75 ,. ) 

Skruvmejsel, ext ra kraftigt utf örd i kromvana
diumstål med mattförkrom ad yta. Skaft av slag
säke r specialplast . 

Nr Bladdim. Total läng d Pris 
4: 25 
6 : 25 
6: 75 
9: -

K 951 1/4 X 4" 19 cm 
K 952 3/8 X 6" 25 cm 
K 953 5/l6x 8" 30 cm 
K954 3/8 X lO" 38 cm - 1 =· 

Tryckskruvmejsel Nr K 152, modei l 30, utan fjä
der, omställb a r för höger- och vänste rgång ell er 
fast. Förnicklad . 3 olika mejs la r medföljer . Hela 
läng den 50 cm. Pris 16: -

Tryckskruvmejsel Nr K 211, Modell 130 A, högsta 
kva l itet, omställbar för hög er- e l le r vänste rg å ng 
samt fast. Med f/'ö derutskjutning . Förnick lad. At
fäljes av 3 mejs ar av al ika br edd. Län gd ut
skjute n 44 cm. Pris 19: 75 

11 2 
·Tryckskruvmejsel Nr K 

995. Ställb a r för hög er , 
vänste rgång, samt fast . 
Förnicklad. Atföljes av 3 
st mejsla r i olika br edd. 
Längd utdragen utom 
mejse ln 21 cm. 

Pris 11 : 50 

Skruvmejsel Nr K 850. 
Trevlig fi ckmejsel med 
skaft av tran sparent plast . 
Längd 12 cm. Pr is 0: 60 

Borrchuck Nr K 162, 
tr eback ig med 6 mm 
gripvidd. Skaft 7, l som 
passa r a I la tryck skruv
mejsla r av ova nstående 
typ . Pris 4: 90 , 

Skruvme jse l av prima 
stål med iso lerand e hand
tag av pl ast. 

Nr Längd 
K967 12 cm 
K968 16 cm 
K 969 20 cm 

Pris 
l : 25 
l : 30 
1: 35 
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Skruvmejsel Nr K 757, 
för finmekaniska arbeten . 
Den har fyra utbyt bara 
stålklingo r 1-2 mm bre
da. De ext ra kl ingorna 
förvaras i ska ftet . Ti ll 
verk. av mässing och för
nicklad. Längd 10 cm. 

Pris 1: 35 

Skruv mejslar m. prima 
stålklinga och ha ndtag 
av p last . 
Nr K 84 Längd 12 cm. 

Pris 0: 35 
Nr K 85 Längd 20 cm. 

Pris 0: 50 
Nr K 86 Längd 12 cm. 

Med klip s. Pris 0: 55 

Skruvmejslar, av blåan
löpt stå l, i f ernissade trä
skaft m. mässingsholk. 
Nr Längd Bredd Pris 

K769. 16 cm 3 mm 0: 30 
K 770, 19 > 3 > 0: 35 
K 771, 22 , 3,5 , 0: 35 

Syl borrar, av blåanlöpt 
stål, i gu la trä ska ft, med 
mössings holk . Lä ngd 16 
cm, grov lek 3 mm. 

Nr K 772, med helrund 
spets . Pris 0: 30 

Nr K 773, med ha lvrund 
spets. Pris O: 35 

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

• 
: e J 

Pincett Nr K 755, för
nicklad, län gd 8 cm. 

Pris 0: 40 

Pincett Nr K 97, för 
nicklad , längd 11 cm. 

Pris 0: 60 

~ O@i'illl/1/llllihlll/iuiu -- · //////4 

Pincett Nr 
rostfritt stål. 
cm. 

K 98 av 
Längd 11 
Pris 1: 3G 

Bokstavsstonsar , av ex
tra prima fab rikat. Finnas 
i 5 o li ka bokstovshöjd er . 
Satserna bestå r ov 27 
stansar i plåte tui. 
N r Bokstovshöj d Pr sats 

K891 2 mm 24: -
K 892 3 mm 30: 50 
K893 4 mm 33: -
K894 5 mm 35: -
K 895 6 mm 37: 50 

Sifferstansar , 9 st. stan 
sar 0-9, av extra fint 
stål, omsorgsfullt utfä rd a 
och förvarade i plå tetui. 

Nr K 780, sifferh ö jd 2 
mm. Pris pr sats 9 : 50 

Nr K 781, siff erhöj d 3 
mm. Pri s pr sats 10: 75 

Nr K 782, siff erhöj d 5 
mm. Pris pr sats 13: 25 

Metallsågbåge Nr K 732, i mycket kra ftig och 
stabil konstruktion. Försedd med helg jutet hand
tag som ligger vä l i handen, samt ett likaledes 
gjutet stöd fö r vänst er hand. Det go da grepp et 
man få r på detta ve rktyg underlätta r a rb etet be
tydligt . En kvol itetssak som man trivs med. För 12" 
blad. Vikt 0,7 kg. Pris 10: 50 .. 

Metallså gbåge Nr K 111, stä llbar för bladläng 
der upp til l 33 cm, handtag av trä. Längd c,a 
50 cm. Pris 3: 50 

Metallsågbåge Nr K 565, av smärglat jä rn , med 
trähandt ag passande van ligt ~, b lad. Pri.s 2: 50 

METALLSAGBLAD ~ 
Samtli ga sågblad ha 

frä sta tänd er och öra 
härdade i tän de r och 
rygg , med ett mjukar e 
mella nparti. Föres i två 
o lik a l and ningar, 18 tän- Figursågblad Nr M 637. 
de r pr tum ä r för kle- Blade t ä r tan da t runt om 
nare jä rn oc h stå l, mös- va rf ö r det vid figur såg
sing , koppar och gjut- ning ej behöve r vrid as. 
järn. 22 tä nder pr tum G enom anbri ngand e av 
är fö r jä rnrör samt för neda nståe nde håll are 
hå rt stå l. Extra prima passa blad en i vanliga · 
svensk tillverkn . 12 tum ställbara metal lsågb ågar. 
långa, 1/2 tum breda . Finnes i fin-, mede lgrov 

och grov huggning . Bio
Nr K 112, med 18 tän - dels län gd 20 cm. Dio-

der . meter c ,a 2 mm. 
Nr K 442, med 22 tän- Pris pr st. 1: -

Ritspenna Nr K 278 av der. Håll N 
sil ve rstå l med hårdm e- Pris pr st. O: 25 are r M 638, för 

I P 
ovanstående blad pas-

ta lspets. , Seco,-hårdh et . ris pr duss. 2, 30 sande till metall sågbå-i =,,;,3, ~ =r 'r[~ 
~ Sågbåge Nr K 269 spe-

Glasskärare Nr K 331 Verktygshållare Nr K 160 cialgjo rd fö r ovanståen· 
fö r rundskärning av g las. med 3-backig förnicklad de fi gu rsågb lad som fäs
Kan äve n användas sam chuck . Spänner upp t i ll tas i båg en uta n sär
vanlig gla sskära re . Inuti 7 mm. Längd 70 mm. ski lda hål la re. Sågdjup 
ska ftet fö rvaras lösa skär Pris 5: 75 15 cm. Pris 3 : 25 
samt skruvmej sel. Med 
gummifot. Skördiam . från 
5 upp till 24 cm. 

Pris 2: 40 

~il i?I ' i i ' 

Glasskärare Nr K 260, 
av pol erad mässing, med 
5 skör av vil ka 4 st. ära 
förvarade inu ti skaft et 
jämte skruvmejs e l. 

Pris 1: 45 

~) -Glasskärare Nr K 142 
med 6 st. stöltrissor som 
efter hand kan fram vri
das. Förn ick lad och för
sedd med pole rat trä
handtag . Längd 14 cm. 

Pris 1: 20 

Graversticklar av extra prima specialstål. Bil
derna visa profilerna i naturlig stor!. Uppgiv 
önskat storleksnummer . Pris 2: 30 

' ' ' ---- -
1 J ' 

Knivstickel Nr IC 983. 

Spetsstickel Nr IC 982. 

' ' I OM! ., ·:~~ ,· . .-.::. 
1 I 10 

Flackslickel Nr K 980. Stickelskaft av pol erat 
lövtrö . 

' ' ' ' 
Nr Längd Pris 

K 987. 30 mm 0 : 45 
K 984. 30 mm 0 : 40 

5 10 15 K 985. 45 mm 0: 45 
Bollstickel Nr ICi 981. K 986. 60 mm 0: 50 
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LÖDVERKTYG 
ELEKTRISKA löd kolvar, pa1en1erode, svensk! fo

bri ko1. S-mörkt o . Allo de la r ö ro lött u1bytboro . 
leve reras med sladd och stickkon1okt. Föras i 110, 
127 ell er 220 vo lt. Vid order uppgiv önskad volt
spönning. 

Nr K 477. Effek1 100 wo11. län gd 335 mm. 
Pris 21, 50 

lödkol vstöll Nr K 842. Ett prok1iskt ställ passan
de ko lv Nr K 477. 

Pris 1: -

-=1 : '=----' 
Nr K 619. Effekt 100 wa tt . Längd 310 mm. 

Pris 26: -

Nr K 825. Effekt 80 wo tt . Längd 300 mm. Enklare 
utfö rande ön fö regående. 

Pris 20: 50 
Reservelement, passande ti ll ova ns1åe nde löd-

kolv ar . Vid order ang iv önskod vol tspönning . 
Nr K 478, possonde N r K 477. Pr is 8: -
Nr K 622, passande Nr K 619. Pris 15: 75 
Nr K 843, passande N r K 825. Pri s 10, -

Reservspetsar t i ll lödk ol var . 
Nr K 882, passande N r K 619. 
Nr K 883, [)Ossonde N r K 825. 
Nr K 884, passande N r K 477. 

Pris 3: 50 
Pris 1: 80 
Pris 3, 90 

Löd pistol 

El. lödpistol Nr K 276, 
av förstklass igt ty skt fa
bri kat . Gedi ge t utföra n
de i · kraftigt bakelithöl je. 
Inbyggd lampa som be
lyser lödstället. lödva rm 
på 5 sekunder. Specia l
leger ing I ele ktr ode n gö r 
de n hållbar och oxid a
t io nsfri. Endast fö r växel 
ström 110 ell er 220 V. 
Lödpistolen finn es endas1 
i byggsats, men monte
ring en kräver end ast nå
gra minuter och är myc
ket lätt att göra . Uppgiv 
önskad spän ning . Kom
p lett byggsa ts. 

Pris 39: 50 
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lödsats Nr K 102, fö r
packad i kar tong , inne
hållande en lödko lv i 
storlek 13x 16x 47 mm, en 
stång löd tenn, en bit sol 
mic k, en pensel och en 
fla ska lödsyra , somt full 
ständig beskr ivn. på till 
vä gagö ngssöttet vid löd 
ning . Pris pr sats 4 : 90 

Lödsats Nr K 103, I lik
het med Nr K 102, men 
med lödkolv i storl . 16X 
19x55 mm o . större fla ska 
lödsyra och tenn. 

Pris pr sats 6: 75 

Lödsalva av go d kvali
tet i blec kburka r. 

Nr K 807, inneh. 25 gr . 
Pris 0: -'O 

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

Nr K 809, inneh. 100 gr . 
Pris 1: -

, 
El-lödkolv Nr K 844, pr ima sve nsk! fobr iko1. Med 

sladd och stickk ontokt . Effekt 190 wo tt . l ängd 300 
mm, vikt 0,8 kg . Finnes för 110, 127 och 220 volt . 
S-mörkt . Pris 34 : 50 

Reserve lement Nr K 845, pa ssande kol v Nr K 844. 
Pris 18, -

f ' ~. ;._w-; 
El-löd kolv Nr K 822, svenskt fob rikot , S-mörkt . 

Lött utbyt ba r lödspets. Effekt 75 wott . Med slodd . 
Finnes fö r 110, 127 och 220 vo lt . Pr is 12: 75 

Reservelement Nr K 881, pa ssand e kolv N r K 822. 
Pris 5: 50 

I 
"'"=~~== --=--1 

lödkolv Nr K 109 fö r svag ström . Upp vörmes 
mycket snob b! , är liten och lötthon terlig och har 
läng re livslängd på elementet ön en storkströ ms
ko lv. A nslutes ti ll ackumuloto r el ler tra nsforma
tor . 6 volt, 25 watt. Längd 23 cm. Pris 15: 50 

lödkolv Nr K 506. , Opti mus, för bensi n, med 
outomati sk rensning sanord ning , sjä lvo kolvens 
stor lek 14X 14X62 mm, längd med handtag 30 cm. 
Extra pr ima svenskt fabr ikat. Pr is 17: 25 

Al 'e::I 
ALUMINIUMLODNING 

Lödmetall Nr K 937 för 
löd ning av a luminium och 

Lödtenn, 50/50-pro cen-· lättmeta ll. Anvä ndes lika 
tig t bös1a eng elske löd- som lödt enn. 
1enn i 2 mm tråd . harts- Pr stöng 1: 60 
fy l ld. 

Nr K 685, 
3 me1er. 

ringar om 

Pris 1: 50 
Slaglod 

Nr K 940, på pl åtspole Si lverslaglod Nr T 98 
i band l,6 x 0,6 mm I 50 

om ½ kg. (c :a 23 ml. cm längd . Pris 1: 15 
Pris 9: 75 

LODSALVA m. TENN. 

Flussmedel Nr T 99. 
,Easyflo-F lux, att använ
das i samband med 
ovo nst. slag lod va rvi d 
hårdl ödnin g kan ske v id 
c ,a 600° C. Burk a 125 
g. Bruksanvisning med
fö lj er. Pris 4: 25 

Lödsalva Nr K 810, in- ,-=======l~i=>· 
nehö llan de ten n o . mag- r 
nesium, va rmed sm6 löd-
ning a r kan göras mycket 
enkel t o. snabb t, t . o. m. 
uta n lödkolv, med endast 
en tändsti cka . Mycket 
pra ktiskt at t ha t i l l hands 
för t i llf äl l iga lödni ngar . 
I tub er om 50 gr am. 

Pris 1: 20 

Lödrör Nr K 1034 av 
jä rn med 1römunstycke. 
A nvändes för att fö en 
sticklåga fr ån spr itla mpo 
fö r små löd ningar m. m. 
Längd 23 cm. 

Pri s 2: 30 
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Lödl ompo Nr K 950, för 
rödspri t, br inner c, a 35 
min. på en fy lln ing . Den 
ge r en hel stick låga med 
900• C 1emp. Idea l isk fö r 
tenn- el ler hördlö dning 
och härdning ov sm6 de 
talj er. Ti ll verkad ov mäs
sing och helt förnick lad . 
Höjd 15 cm. Pri s 16: 75 

Lödkolv Nr K 99, ov 
koppar, med handta g ov 
1rä. Kolvens storl . lOx 
13X 45 mm. Pris 1: 25 

Lödko lv Nr K 100, storl . 
16x l9x 55 mm. Pris 2: 15 

Lödko lv Nr K 101, storl . 
22x2 5X 65 mm. 

Pris 4: 40 

Mikrometer Nr K 15. 
God kvali tå i precisi ons
utfö ronde. Med friktions
anordn ing. 1/100 mm del
ning. Måttv idd 15 mm. 
Län1,1d 88 mm. Pris 15: 50 

Mikr ometer Nr K 16. 
Samma som föregö ende 
men med måttvidd 25 
mm. Längd 110 mm. 

Pris 22: -

~ I q.jl_/1" 

Skjutmått Nr K 868, för 
in- och utvänd ig mätning 
samt med d jupmått . Allo 
mlitt avläsas d i rekt pO 
skolan. Av speci alstål o . 
helt härda t t i ll stor yt
hår dhet. Skola n är gra
derad i 160 mm o. 6 eng. 
tum. Med nonieska la för 
1/10 mm och 1/128" avläs
ning. Gång tab ell på bak
sidan . Ett högklassigt 
precisionsverktyg . 21: -

~l' t"Y"ti'IHåli'I •• 

Skjutmlitt Nr K 945, ett 
bill igt men ful lgo tt mått 
ov prim a fabri kat med 
två non ieska lor , 150 mm 
och 6 eng . tum. Använd
bar t fö r ytt er-, inner - o . 
dju pmått . Löpa ren för 
flyttas med frikti onsrull e. 

Pris 6 : 30 

Blöslompa Nr K 509, m. 
extra kroftig behål la re 
rymmande 0,25 liter . Reg
leri ngsskruv . Vikt 650 gr . 
För bensin. 

Pris 18, -

~ 
Il) 

Lödlompo Nr K 507, m. 
0, 15 l ite rs behå l la re av 
mässing. För bensin. Höjd 
115 mm. Vikt 200 gram. 

Pr is 11: 50 

gt •. jo 

Mikrometer Nr K 1017 
förnämsta prec isionsutfö 
rand e. Med fri ktions
spärr, 1/100 mm grad e
r ing, gängstign ing 0,5 mm. 
Mö ter till 25 mm. Längd 
130 mm. Levereras i l ör
vo ring slåda av trä . 

Pr is 44 : -~- ii)e 

Mikrometer Nr K 1024 
med fr ikt ion, 1/100 mm 
grad ering , stigning 1 mm. 
Mät er upp till 25 mm. 

Pris 16, -

Skfutmött Nr K 205 med 
tum- och centi meterskola. 
En nonies ko la . Ett billigt 
men bro skjutmått . Längd 
18,5 cm. Pris 4, 60 

Skjulmått Nr K 962 I god 
kvalitet . Skol längder 120 
mm och 5". Frikti ansru l le 
och låsning på löpar en. 
. Pris 12: -
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Gjuteritillbehör till ett 
omatör g ju1er i i enli ghe1 
med beskrivn ingen i vå r 
handbok i detta · ämne, 
se sid . 4. 

Gjutsand 
Gjulsand Nr K 33, ex1ro 

fin engelsk rödsand. 
Pris pr 5 kg 1: 70 

Blåslampa Nr K 9 för 
gjuter iän dam å l och ond 
ro orb e1en vi lka kräva 
stor värmeeffekt. Med 
vå grät brännare och en 
fot og enförbr ukni ng av ca 
1,2 ltr per timme . Behål
lar ens ry md 0,75 ltr . Höj d 
22 cm. Pris 38: -

ra r:::::::.:}a 
Stölskalo Nr K 890, ov 

smärgl at stål med gr ave
rade mm- o . eng . tum
skolor . Längd 33 cm. 

Pris 2, 50 

Ritsmött Nr K 853, fö r 
bö de trä och metal l. Ett 
pre cisionsverktyg av hög
sta kval itet , ov pol erat 
stål . Längd 15,5 cm. 

Pris 9: 75 

Verktygshållare Nr K 159. 
med spärr för hög er-, 
vänstergång e ll er fast . 
Skjutbart handtag . Spä n
ner upp t i ll 7 mm. Längd 
85 mm. Förkromad . 

Pris 8: 50 

Verktygshållare Nr K 161 
med 4-backig spännch uck 
för 3-5 mm. Kroftig1 skaft 
ov trä . Längd 185 mm. 

Pris A: 50 

Deglar för metollgfut 
ning . 

Grafitdeglar 
Nr 
K 30 
K 31 
K32 

höjd 6 cm 
• 8 , 
> 11 > 

Gjutförnsdeglar 
Nr 

K 274 höjd 7,5 cm 
K 275 > 10,5 , 

Pris 
1: 75 
2: "° 
4: 60 

Pris 
1: 50 
3,-

Sylskaft Nr K 859, med 
fern issat träska ft och 2-
bockig förnick lad chuck. 

Pris 0 : 85 

Borrchuck Nr K 7 49, m. 
3-back ig chuck för max. 
6 mm borr och med 8 mm 
cylind ri skt fäste. Mycket 
prakti skt då mon vi ll an 
vända småbarrar I en 
störr e borrma skin. 

Pris 4 , 75 
Borrchuck Nr K 748, lika 

sorA fö regående men m. 
4-kont igt läste fö r vanli ga 
borrsvänga r. Pris 4: 95 

Verktygshöllare Nr K 
747, med chuck l ika för e
gö ende samt med refflot 
1/2 tums handta g . Total 
längd 135 mm. Praktisk 
hå l la re fö r små gän gta p
por , ry mmare oc h and ra 
småverktyg och a rbets
stycke n. Pris 5: 60 
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Borrskaft Nr K 865, m. 
kra ft ig 3-back s chuck som 
exak t centrera r fr 6n de 
minsta barr ar upp t i ll 13 
mm barra r. Barrt ry cket 
upp tag es av ett SKF-ku 1-
log er, övr iga la ge r ära 
sjö lvsmörj ande . Tv6 has
t igheter och nogg ra nt be
arb etad e, helt inkap slad e 
kuggh jul av specia lle ge 
ring . Bröstbo rd och stöd
hondto g vrid - o . 16sbara 
I önskat läge, var igenom 
borrn ing p6 svörötka m
liga stö llen möj l ig gör es. 
Längd 45 cm. Vik t 2 kg . 

Pris 42 : -

Bänkborrmaskin Nr K 23, 
för sedd med a utomati sk 
matniny och aut omatisk 
tillb okogöng . Matni ngs
trycke t juster ba rt medelst 
stäl lskruv. Med kull ag er, 
in ka pslad vä xe l oc h chuck 
för upp till 13 mm bo rrar . 
Hel a höj den 53 cm. Ut
sprö ng 12 cm. Vik t 8,5 kg . 
En ged igen borrmaskin 
av fö rstklassigt fa brik at. 

Pri s 94, -

30 

Borrskaft Nr K 888 med 
axia lkull ager och 3-boc ks 
chuck fö r barrar upp til l 
13 mm. Tvö o li ka utväx
l inga r e rhö ll as genom 
fl yttn ing av veve n. Tota l
längd 43 cm. Vi kt 2,6 kg. 

Pris 32: 50 

Borrskaft Nr K 889 av 
pr ima gl' ut jö rn med fr ästa 
kugghju och ext ra stöd
dr ev. 3-backs chuck för 
upp t i ll 6 mm. Total längd 
34 cm. Vikt 0,9 kg. 

Pris 12: -

Borrskaft Nr K 94 01ed 
3-backig chuck för max. 6 
mm bor rar . Längd 24 cm. 

Pris 9: 75 

Drillbo rr Nr M 17 av 
järn med handtag av tr ä. 
4-de lad chuck av mäs
sing. Med 6 barr a r. 
Längd 25 cm. Pris 1: 50 

Drillborr Nr K 155, med 
6,5 mm fr äst spi ral och 
särski lt kraft ig t oc h fi nt 
utfö ra nde. Beh6 11are fö r 
borra r , i skaftet . 6 olika 
borra r medfö l jer. Längd 
31 cm. Förnick lad. 

Pris 4: 80 

Drillöorr Nr K 154 med 
frä st spira l sam föreg6-
end e men i övri gt enk
lar e utf öra nde. Längd 
26 cm. Pris 2: 60 

Drillborr Nr K 4 i ny, 
pra ktisk mode ll som med
ger bekvä m bo rrning i 
o l lo läg en. 3-bocks chuck 
fö r upp till 6 mm borror . 
Längd 20 cm. Vö rld spo 
tent erod. Pris 24: 50 

Borrsväng Nr K 36 av 
kraftigt svenskt fabrikat, 
he lt fö rn ick lad och med 
4-backs chuck, va rigenom 
borrar med al ika fästen 
säkert fo stspö nnos. 10" 
vevyto . Pris 22: -

Borrsväng Nr K 444, av 
prima svenskt lab r., ut
bytbara dela r, helt för 
nicklad , kullage r i br öst
bor de t och här dade st61-
käf tar . 10" vevyta . 

Pris 12: 25 

Borrsväng Nr K 445, är 
i li khet med K 444, men 
är för sedd med spärr a n
ardning . Pris 19: 75 

Borrchuck Nr K 254, m. 
1/2" fä ste. Sjä lvce ntrera n
de . Avsedd för störr e 
borrmaskine r dö man 
önskar begagna fin a re 
borrar . Längd 11 cm. För 
borra r upp ti ll 13 mm. 

Pr is 7: 95 

C 

Borrsats Nr K 11, bestö
ende av 10 st. centr um
bar ra r fr ö n 1/4" -l 1/8" , 
mej sel, försänkare samt 
borrsvä ng. Bästa Eskils
tu nafab rikat . 

Pris pr sats 13: 25 

Borrsats Nr K 12, sam
ma so m i sats Nr K 11, 
men uta n sväng . 

Pris pr sats 6: 75 

Borrsväng Nr K 13, 
samma sam sats Nr K 11. 
lä ngd 28 cm. Pris 7: -

Borrsats Nr K 280 med 
20 o lika borrar upp till 
l ¾" diam., mejsel, upp
rymma re somt tvö försän
kore . Bästa Eskil tuno fo
br ikat. Pris pr sots 14: 75 

i>%? 3 

mr a 
Försänkare med fy rkan-

tigt fäste . ' 
Nr K 118 med 7 skär, för 
trä . Pris O: 75 

Nr K 119 f la t, för jä rn . 
Pris 0: 45 

Skruvmejsel Nr K 360, 
med fy rkanti gt fä ste fö r 
borr svä ng . Finnes med 6, 
8 e l ler 10 mm br ed 
kl inga . 

Pris pr st . 0: 35 
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Spiralbo rrar Nr K 3. >lr vinmodell,, tillverkade 
av prima svenskt st6 I. De skära ett jä mnt och 
rent hö l i söväl ä nd- som tvärträ. Spetsarna ä ra 
starka och väl gä nga de. Bo rra rna helt eolerade. 
Dio m tum 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 
Pris pr st. 1: 95 1 : 95 2 : - 2 : - 2 : 10 

1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 
2: 15 2 : 50 3 : - 3 : 60 4 : 20 5: 80 

An tennborr Nr K 222 fö r borrn ing genom fö ns
terposte r m. m. Fyrkan tigt föste. Löngd 17 resp. 
20 cm. 

G rov lek mm 
Pr si. 

3 
0: 45 

3,5 
0: 50 

Skedborr Nr K 223 fö r tr ä. Längd 9-11 cm. 
Grovl ek mm 3 3,5 4 
Pr st. 0 : 35 0 : 40 O: 45 

Ritspets Nr K 224 med a nsats och bokskaft. 
G rov lek och län gd mm 3x 105 3 5X 130 
Pr is pr st. 0 : 60 0: 68 

Mode llb or r Nr K 225 med an sats och bokskaf t. 
Längd utan skaf t 65-95 mm. 

G rov lek mm 2,5 3 3,5 4 
Pr prst. 0 : 50 0 : 55 0: 60 0: 65 

Spi ra lb orrsats Nr K 1, 
med trö spira lbo rra r . ,l r
vin modell,, med tvö 
skör och fin polera de. 

Satsen innehö lle r 9 st. 
bor rar i fö ljan de d io m. 
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 
5/8, 3/4, 7/8 och 1 tum. 
Svenskt fab r ikat . 

Pris för komplett sots 
i etui Kr. 29: 50 

Lösa backar N r K 358. 
Tv6 bocka r med f jäde r, 
pa ssande vo n I. borrsväng . 
Längd 55 mm. Pri s 0 : 95 

Spi ralbor rsats Nr K 2, 
ör i li khet med K 1, men 
inneh. 6 bor ra r i fö ljande 
d io m. 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 
5/8 och 3/4". Svenskt fa
bri kat. 

Pris för ko mplett sots 
i etui Kr . 19: 75 

Borrförlöngare N r K 
1018 av stö l med 4-kont 
fäste somt huvud, d iom . 
10/16" , med stopp skruvor 
för bo rr ar med 4-ko nt 
fäste. Längd 36 cm. 

Pris 9: 25 

Borrförlöngare Nr K 
1019, so m för egö ende men 
kra ft iga re, dio m. 12/16". 
Längd 38 cm. 

Pris 10: 25 

Borrförlängare Nr K 997 med led . En genia lisk 
uppfi nning som löst pro blemet borrning pö svör 
ötko mli go ställe n. Arb etar ob ehindrat int ill 55° . 
Helt ov stöl med fyrkant iga fästen för borrar och, 
bor rsvä ng. Längd 27 cm. Pris 14: 50 

.. 
Spiralm eta llb orr Nr K 92, av extra pr ima kol

stö l med cy lindriskt föst e för borrning i metall, 
järn och trä . 
Dio m. mm 
Pris p r si . 

1 1,5 2 2,5 3 
0: 40 

7 
0: 90 

12 
2: 30 

3,5 
0: 40 
7,5 

1: -

0 : 30 0: 30 0: 35 0: 35 
4 4,5 5 5,5 6 6,5 

0: 45 0: 50 0: 55 0: 60 0 : 70 0 : 80 
8 8,5 9 9,5 10 11 13 

2: 75 1: 20 1: 45 1: 60 1: 65 1: 75 1: 90 

Spirolmetollborr Nr K 875, smö ko lstölbor ror med 
d ia m. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pris pr st. 0 : 75 

-4.~ Borrslöll Nr K 776, av 
bake li t , m. p la ts fö r 50 
meta l lb or ra r i g rov lek 
1,0, 1,1, 1,2, 1,3 0 . s. v . 
up p t i ll 5,9 mm. G rov
leken pö va r je hö l tyd li gt 
a ng iven. Plattans storl ek 
145x 90x20 mm. Ett prak 
ti skt och ti dsbesparan de 
bor rställ. Pris 2: 20 

'Stä llba r borr Nr K 552, 
av ex . pr ima stö l. Eskil s
tunaf obr ikot. Ställ ba r fr ön 
15 till 38 mm. Pris 11: 25 

Ställb ar bor r N r K 553. 
I lik het med föregöe nde 
men stäl lba r fr 6n 22 t ill 
78 mm. Pris 12: 75 

Etui Nr K 554, påsso n
de borr K 552. Ti I I ver kat 
av trä och inrett med 
la ck fö r de lösa skären. 

Pri s 3: 25 
Etui Nr K 689, passen· 

de bor r K 553. Utför t li ka 
som föregö ende. 

Pris 3 : 25 

Borrstopp Nr K 801, för 
trä- och jä rnbo rrar . Ti ll 
verkat av alum ini um, 
kry mplackerot och med 
förni ck lade skruv. Höjd 
70 mm. Pris 3: 75 

Drillborrsats , av prim a 
svenskt stö l, härdade och 
sl ipad e. l nneh.: 6 bor
rar grovlek 1,5-4 mm. 

Drillborrsats Nr K 697, 
med vingla rmade fästen. 

Pris 1: 20 
Drillborrsats Nr K 698, 

med runda fästen. 
Pris 1: 10 

Hålskärare av sva rta n
löpt stå l ställbara för 
skärning av hö l med 2-
10 cm d ia meter. 

N r K 703, med cy li nd
r iskt föste somt med stvr
topp och stö l fö r h6 rt 
mate r ial sösom p löt, isa
l it , masonit o . dyl. 

Pris 5: 10 
Nr K 756, med fyrkant

föste somt med styrspets 
oc h stå l fö r mjukt mate
ria l söso m pap p, löde r, 
por ösa p lattor o . dy l. 
Särskilt lämpl ig fö r ele k
tr ike r vi d utskärning i 
vägg p latto r fö r fö rsänk
ni ng av doso r och kon
takter. Pris 6 :75 

1119 
Reservde lar passand e 

bödo ovonstöende hö 1-
skör o re, var igenom 4 
o lika typer kon kombi 
neras. 

Skärstål Nr K 704, fö r 
hört mate ria l. Pris 0, 85 

Skärst å l Nr K 731, fö r 
mjukt mater ia l. Pris 0 : 85 

Styrtapp Nr K 939, för 
hö rt mate ri al. Pris 0 : 90 

Styrspets Nr K 938, för 
mjukt mate r ia l. Pris 1: 25 

Hå lskärare Nr K 64, 
specie llt fö r t räf iberpla t
to r . Lämplig fö r e l-mo n
törer . Stä l lbar fö r 60-90 
mm höldi om. Sno bbstö ls
skär. Fyrkantigt fäste . 

Pris 12: 75 

Kakelborr Nr K 63 m. 
fy rkontföste för borr
sväng. fyra speci olhör
dode skör . Borrd iometer 
upp t i ll 70 mm. Längd 
20 cm. Pris 12: 50 
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Hammare , av b0s1a sven
ska stål. Slag oc h pön 
noggrant härdade. Skofl 
av bok . 
Nr Vikt gram 

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

~2> 

Pris 
2: 20 
2: 50 
3: 65 
4: 85 

Snickarehammare Nr K 
790. Helt bl ank med skaft 
ov ask och fö rstärk nings
skenor vid fästet. Med 
spikut dragare . Vikt 510 
gr. längd 33 cm. 5, 40 

Magnethammare Nr K 
791 med ALNICO -mag
net. Huvud av hejarsmitt 
stål och förnicklat . Höjd 
10 cm. Pris 5: 50 

Stiftapporot Nr K 70 
med magnetisk kolv för 
!slagning av små spik, 
stift m. m. samt med spår 
för islagning av special
klamm er. Dessa medfölja 
l rikligt sortiment jämte 
Järnplatta för nitning . All t 
förvarat i träskrin stor\. 
21X 8X4 cm. Pris 61 -

I -es 

Kulhammare av pr ima 
svenskt stål med slag och 
kula hä rdad e och slipa 
de. Skaft av ask. 
Nr Starl. Vikt 

K 40 0 180 
K39 1 250 
K42 3 430 
K 41 5 600 

Pris 
2: 50 
2: 75 
3: 65 

" ' 90 

:J 

Tapetserarehammare Nr 
K 903, vikt 200 g. Skaft 
av ask, längd 'O cm. 

Pris 3, 90 

Skamakarehammare Nr 
K 902, vi kt 400 g . Skaft 
av ask, längd 25 cm. 

Pris 41 65 

. - · - - :) 

Gummikkibba, av svart, 
massivt gummi med trä 
skalt . Extra pr ima fabri
kat. 
Nr 

K 819. 
K 820. 
K 821. 

längd Vikt 
'19 180 
29 300 
40 600 

Pris ' 
4: 25 

"' 75 8: 25 

g; 
=·------c- .. 

Meterslackar av trä. 
Förstklassigt svenskt fa
brikat. Bredd 17 mm. 

Kombinatiansv inkel Nr 
K 289, med ans lag för 
såväl 90- som 45-g rad ers 
vinkel. Anslaget ställb art 
och förs ett med slopp
skruv . linjalen grad erad 
i eng . tum o . mm. Längd 
25 cm Pris 5: 25 

Nr K 121. Meter o . eng. 
tum med bör ja n från var
dera ändan. längd I me
ter . Hopfälld 14 cm. 

ho~fo1f a''ii ~~'.::;·,~;,': f ~.:.::.:.:.:.::::.:.:: .. ,i' I 
Pris 1, 10 •• ····- • • • .. · · 

Nr K 123. Dito, längd 2 • 
meter, hopfälld 24 cm. • 

Pris 2: 20 

~ 
Stålmåttband svenskt 

fabrikat , hög sta kvalitet , 
i rostfri, polerad kapsel. 
Längd 2 meter, gradering 
i meter och eng tum. 

Nr K 784, bredd 10 mm. 
Pris 4, 50 

Nr K 785, bredd 13 mm. 
Pris 4: 75 

Stålmåttband Nr K 101.(, 
självspringande band , 2 
m långt , bredd 16 mm. 
Tum- och mmgrodering. 

Pris 1, 50 

@;;;·1:;~ 

Vinklar , av extra prima ' 
fobr . med graderad stål
l inj al och anslag av g jut
jä rn. län gden avser mått 
skalans lä ngd . 

Anslogsvinklar . 
Nr K 814. Längd 20 cm. 

Pris 3: 70 
Nr K 815. läng d 30 cm. · 

Pris 41 95 

Geringsvinklar . 
Nr K 812. längd 20 cm. 

Pris 3: 70 ' 
Nr K 813. Längd 30 cm. 

Pris 4, 95 

Strykmått Nr K 933 av 
lackerad lättme tall ach 
dubbla graderade linjal er 
av förnicklat stål. längd 
16 cm. Pris 4, - · 

Strykmått Nr K 9~, 

Stiftopparot Nr K 66 
samma som föreg. men 
utan låda och klammer. 

Hammarskaft Nr K 421, ~ 
av ask, fyr kanti gt föste 
30Xl 6 mm. Längd 36 cm. 

samma som föreg., men 
med en linjal. Pris 3: - , 

Pris 3: 50 
Klammer Nr K 67 för 

avans! . stiftapparat . I på
sar med 200 st. 
Längd mm. 

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

Skärslev Nr K 804, av 
stål, med lackerat hand 
tag . Kli ngans storlek 9X 
15 cm. Pris 2, -

~ 
Slipskiva Nr K 805, av 

stål, med nitat och lac
kera! handtag. Skivans 
storl ek 11 x2 6 cm. 

Pris 4: 15 

Pris 0: 55 
Hammarskaft, ovalt föste . 
Nr längd cm Pris 

K 422 25 D: 30 
K 423. 35 D, 35 
K 424. 45 0: 55 

Iläggningsslev Nr K 803, 
stål, med lacke rat och 
nitat handt ag . Bladets 
stor\. 12,5x 18 cm. 
' Prls3 , 80 

Murslev Nr K 802, av 
stål, med lackerat o . ni
tat handtag. 

Stor\. 8" 
Pris 2, 95 

10" 
3: 90 

Stålmåttband graderat i 
mm och tum. Bredd 10 
mm. Bakelitkopsel 47 mm 
diam. 

K 1012, 1 m Pris 1, 80 
K 1013, 2 m Pris 2, 30 

Stålmåttband Nr K 1015, 
läng d 2 m, bredd 16 mm. 
Sluten kapsel med fjäder 
som drar in bandet vid 
try ck på en knopp. 

Pris 1: 95 

Strykmått med mm-gra
derad stång av stål somt 
huvud av aluminium med 
låsskruv . 
Nr Ska l läng d 

K 1021 100 mm 
K 1022 200 > 
K 1023 300 > 

Pris 
1: 25 
1: 40 
2: 50 

Strykmått Nr K 47. Med 
rund stång av stå l och 
här dade r ilsspelsor. •/lit 
utbytbara jämt e fö ste för 1 

bl ye rtspenna. Anhåll tJV 

vitbok. l ängd 21 cm. 
Pris 5: 90 

linjering sapparal Nr K 
932. En pra ktisk sak för 
snickare, el-mon törer, må
la re m. Il. yrkesmän. Den 
består av en spo le med 
vev och 8 m lina, allt 
inneslutet i en dosa av 
mässing med tätslutand e 
lock. Dosan fyll es med 
kr ita ell er an nat fä rg 
stoff ach med del in
färgade snöret kan sedan 
räta lin jer snabbt slås 
upp. Apparatens längd 
IS cm. Pris 5: 50 
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Hyvelbänksbeslag Nr K 262. N1• förbättrad mo
dell av jä rn, med starka stålskruva r. Fastsättas lätt 
på en planka e. dyl. Mycket lämpligt för bygg
nadssnickare . Består av fram - och bo kstycke jämte 
3 si. bönkhaka r och alla erford erli ga trä skruvar 
för fastsö ttni ng . Pris 13: 50 

Vatte npass Nr K 702, omsorg sfullt utf ört av krymp
lackerad a luminium, med blan kslipade anlöggs
yto r. Försett med en våg- och två lod libeller 
samtliga justerbara. Ett kvalitetsvat tenpass t ill lågt 
pris. lä ngd 60 cm. Pris 11, -

Vattenpass Nr K 200 av lättm etall med plonsll
pade yto r. 6 ol ika libeller. längd 60 cm. 

Pris U , 90 

Avvägningspass Nr K 411, av ek, med genom-

gående sikte för avvägning. Försett med hörn
eslog på undersi dan . Ställbar våg- och fa st lod

blåso . längd 70 cm. Pris 91 75 
Snickarepass Nr K 412, av ek, med ställbar våg

och fa st ladblåso, ändsikle och skyddsglas . längd 
40 cm. Pris 5: 90 

Våg- och lodbeslag Nr 
K 857, med sprilfyllda 
gla s injuslerade på en 
plåtpla tta I stor! . 10x 14 
cm att faslskruvas på 
rötskiva. 

Pris 4, 75 

< JS--,i 

< 
libelle r för vattenpass. 

Storl. 9x 60 mm. 
Nr Pr st. 

K 1031, med sprit . 0: 50 
K 1032, med eter. 0: 65 

Skränkk locko Nr K 253 
>ELIT,. Fullt utsla g p6 
skolan motsvara r 1,25 
mm i skrönkning, och 
va rje sko lstreck visar 5/ 
100 mm. va rför en myc
ket noggrann skrön kning 
kan erhållas. Stor! . 5x8 
XI cm. Pris 15, -

Skränkklocka Nr K 
1035, ett preci sionsmått 
som visor skrä nknings
grod en 20 gånger första
rad på en skola. Passar 
alla slags sågblad och 
klingor ach är snobb all 
använda . Bruksanvisning 
medföljer. Pris 11, -

Skränktång Nr K 988~ I 
ny modell. Kan använda s 
till alla förekommande 
vedsågar, hond såg_ar, 
fogsvansar m. m. Ger 
snabbt och lött den rät ta 
skränkningen . längd 19 
cm. Pris 3: 40 

dJ 
~ 

Hålstan s Nr K 686, av 
pol erat stå I och med här 
dad stans. Stansar 6 mm 
håldiam ete r. lämplig för 
upptagning av hål i såg: 
blod . Pris 2: 50 

Handsåg Nr K 488, av extra prima Sondviks 
fobr ikot. Svängd rygg, orn erat och lackera t hand
tag av rödbak . Bladlängd 26" med 6 raka tände r 
pr tum. Pris 18, 20 

Ryggsåg Nr K 490, av extra prima Sondv iks
fabri kat . la ckerat handtag av bo k med mässings
skruvar. Vitpol erat och rikiat blad med löstag bar 
stålrygg . Bladlängd 14". Pris 7: 75 

Handsåg Nr K 258 av extra prima svenskt fabr . 
Svängd . Kraftigt handta g av bok i behaglig mo
de l l. Filad och skränk t 22"-klinga av bästa sven
ska stå l. Hela längden 66 cm. Pris 10, 75 

Handsåg Nr K 257, med handtag av bok ach 
14" klinga, filad och skränkl. Hela längden 46 cm. 

Pris 3: 95 

c/41/d 
c::: 

Sticksåg Nr K 255 filad och skränkl. 15"-klingo 
och kraftigt bokhandt ag. Hela läng de n 50 cm. 

Pris 3: 50 
Sticksåg Nr K 256 av extra prima svenskt fa

br ikat. Ferniss. bokhandtag och 3 utbytbara blad 
12", 14" och 16" filade och skränkto. Hela läng 
den 54 cm. Pris 8: 55 

Kvistsåg Nr K 818, av patenterad praktisk kon
struktion . Den kon använda s både som hand- och 
stångsåg. För stången medfö lje r en hylsa, som 
skruvas fa st i handtaget . Myc ket lämplig hushålls
såg. Bågen är av stålrör . Blade ts längd 35 cm. 

Pris 14, 50 

O<D 
Sticksåg Nr K 175 med 

lacke rat järnhan dtag ach 
prima klinga , som kan -· 
skjuta s in i handt aget till 
önskad längd . Klingans 
längd 18 cm. Pris 1: 90 

Sågka mrat Nr K 688, 
underl ättar arbete t avse
värt vid ved- o. t immer
sågning . Består av en 
kraftig stål fjäd er med en 
plåt hylsa fö r fa stsättning 
vid såghandtaget samt 
en krok al t fösta i trä 
det. Pris 2: 85 

Excenterklave Nr K 788, 
av seghärdat fjäders tål, 
hå l ler alla sågblad, från 
de krafti gaste t i ll de sma
laste , oru bbli gt ach abso 
lut vi brationsfritt under 
!il ni nge n. Kon fästas vid 
bordsk ant ell er hängas 
upp. Erfarna skogsor be
tare rekom mendera den
na klave som id ea lisk o . 
i sär klass de n bästa . 

Pris 13: -
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Bordshyve lb änk N r K 866, ä r en l it en pr ak ti sk 
hyvelbönk för nytto - och hobbyo rb_eten i h_emmet. 
Den tas fr o m vid behov och sponnes lott och 
snobb t last vid ett bord e l ler en bänk. Den ä r 
ti ll verkad av bjö rk och spönn skruven somt styr
ninga rna ära av stål. Lä ngd 66 cm,bredd 14,5 cm. 
Vik t 2,9 kg . _ P~is 22 __ : -

Bordshyv olbönk Nr K 943 a r kort ar e an for e
gåe nde, men i öv r igt helt l ika . Längd 36 cm. 
Vikt 2, 1 kg . Pris 16: -

=4 . 

Tving Nr K 867, av ferni ssad b jörk, med spö~n
vidd frö n O ti ll 45 cm. Längd 55 cm. En proktJSk 
tving t ill räcklig fö r hobbyve rkstod ~n och små
snicker ie r i hemmet. Pris pr st . 1: 25 

Pr is p r 6 st . 6: 30 

tci 
Skruvtving Nr K 192, av 

järn med träs kolt. Mycket 
pra ktiska, lätt ha nter l iga 
och stark a . På skruven 

Hyve ljär n N r K 671, 
enkla . A meri kansk mo
dell. Extra pr ima Eskils
tuno fab r ikat . Bred d i tum 

som är förse dd med pl att - Pr st. 
gängo r ä r en roteran de 
br icka . Spän nvidd cm 

12 20 33 

1 3/4 2 2 3/8 
3: 60 3: 90 4: 60 

Pr st. ,, .CO 6: - 6: 50 

Hjölptving Nr K 567, 
ott a nvä nda s i fö reni ng 
m. va nl iga skruvt vi nga r . 
Vikt 0,4 kg . Pris 3: -

Putshyvel Nr K 862, av 
rödb ok, längd 24 och 
bredd 6 cm. Med prima 
1 3/4" du bb elt hyve lj ä rn. 

Pris 8: 75 I *I:: 
Skruvtving Nr K 566, av ~ 

lacker at jä rn med trä-
ha ndta g . Spän nvid d 17,5 . . 
cm. Pr is 2: 40 

tt:J lä if~ ! ~~1t
1 

L~ ;g~ s:, c~~ 
Skruvtving Nr M 113 av 

bl an kt järn . Spän nv idd 
70 mm. Pr st. 0: 55 

bredd 6 cm. Elegan t fr ost
lackerad äversido , bl ank
polera t ha ndta g med 
reffl ot gr epp oc h med 
2" hyvel jörn Pris 10: 50 

lJiJ~P 
Skruvtvingar av järn. Samt liga med spä nnvidd 

c ,o SO mm. 
N r M 11, blank t jä rn. Bygeln 
> M 114, , , , 
> M 115, förn . 
, M 116, 

13x 4 mm. Pr st . 0 : 45 
5 , , > 0 : 35 
6 > , > 0 : 55 
8 , , , 0: 75 

Rubank Nr K 896, i e leg ant mod el l ov sli pat 
järn med prak t iskt stä l lbar t stå lfäste. Refflod sula . 
Lä ngd 35 cm. Stålb redd 2". Vikt 2,3 kg . 

Pr is 29: -

Rubank Nr K 897, i utfö rande som fö reg <'iende 
men lä ngd 45 cm, stål br edd 2 3/8". Vi kt 3,1 kg. 

Pri s 37: -

Rundhyve l Nr K 173, med 
böjl ig stål sula, instä l lb ar 
fö r hyv ling av såvä l pl a
na som bukt iga yla r. För
sedd med 44 mm brett 
dub beljä rn med stä ll 
skruv. Längd 26 cm. 

Pri s 36: -

Putshyvel Nr K 674, av 
järn , extra pr ima Eski ls
tunafa bri kat . A mer ikansk 
mode ll. Järnet stä llb art i 
såvä l d jup- som sid led. 
Handtaget av bru npo le
rat lävtrö . Reffl ad under
sida . Hyvelns län gd 24 
cm, järnets bredd 2 tum. 
Vikt 1,5 kg . Pris 24: -

Hyvel Nr K 558, av 
lackerat jä rn. Smörgl ad 
sula med av rundad e ka n
ter. Prima hyve ljö rn 42 
mm br ett, vil ket kan sät
tas antinge n på mitte n 
som van li gt e ll er vid ena 
ä nde n vi d hyv ling i nuti 
hörn o. dyl. Längd 19 
cm. Pris 6 : 75 

Falshyve l Nr K 869, fö r 
a lla slag av fa lsni ng i 
po rösa t räf iberplatto r . De 
ol ika i nstäl lningarna sker 
uta n hjä lp av verktyg, 
end ast med vingmuttrar . 
Utfö r två skär på en 
g t'ing. ett oumbä rli gt verk
tyg vid dy lika arb eten. 
Längd 28 cm, stö rsta 
bredd 5 1/2 cm. 

Pris 16: 75 

Hyve I Nr K 230, stå 11-
bar, kombi nera d sims- o . 
fal shyve l av järn med 3a 
mm brett hyvelstå l oc h 
löstag bara anhå ll. Längd 
21 cm. Extra prima 
svenskt fa br ikaf 

Pris 19: 75 

Simshyvel Nr K 167, av 
lac kerat jä rn. Försedd 
med slö I !skruvar fö r jär 
net och l är sp<'inöppni ng
ens sto r lek . Stor lek lOOX 
25 mm. Pris 3 : 20 

K 168 K 169 K 170 

Hyvlar av la ckerat och smärg lat 1o rn. 
Hyvel Nr K 168 med 33 mm brett hyveljä rn . 

Lä ngd 14 cm. Pr is 3: 30 
Hyvel Nr K 169 med 40 mm br ett hyvel"lä rn oc h 

med häva rm och låsskruv fö r stå lin stö lning en. 
Lä ngd 18 cm. Pris 5: 95 

Hyvel Nr K 170 med 42 mm br ett stå l , som kan 
fl yttas till en spå näppning 1 cm fr å n ko nten va r
igen om t. ex. hyv ling in i hörn unde r lättas . Läng d 
19,5 cm. __ _ _ Pris 6: 90 
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Sildhuggarjärn av fö rstklassigt svenskt fab r ikat. 
Stå len noga hä rda de men ej sli pade. Med po-
lerad e skaft av vitbok . Verkt ygens hela längd 
24 cm. 
Nr Bild Bredd Pris 

mm 
K 177 A 8 · 2, 85 
K 178 B 10 2: 85 
K 179 C 9 3: 60 
K 180 D 10 3 : 60 
K 181 E 3 3 : 60 

in ~euhgåli~ ~ds!a~ ~~ ~1?:i i· l ] ~ 4u· · huggjärn i kort mod ell av 
bästa Eski.lstunofab r ikot 
med masurskoft . Dimen
sione r fr å n ¼" -1 ¼" . I 
fern issat kra fti gt bjö rk-
etu i, stor lek hopfä ll t 25X v ~ ~ -

17x 7 cm. Pris 42: - cz M C lliih'iii ~ 

r, 
Huggj ärn Nr K 557, 

ext ra prima fabr . Fasa
de somt för sedda med 
pole ra de skaft ov björk 
och tv å mässing sring ar. 
Bredd i tum. 

Pr st. 
518 

3: 95 

1/4 3/8 1/2 
3: 30 3:50 3 : /[ 

3/4 1 
4: 10 4: 70 

Lockbettlar Nr K 669, 
av ext ra prima Eski ls
tuno fob r ikot. Bredd i tum 

1/4 3/8 1/2 
Pr st. 3: 30 3: SO 4: 30 

Huggskölpar Nr K 670, 
av ext ra prima Eski lstuno
fabr . 1/2" djupa . Bredd 
1 tum. 

Bildhugga rjärn Nr K 
190. Som ovan ståe nde 
men i satser o m 6 st. 
ve rktyg enligt ill ustr . He-· 
lo läng de n med skaft 21 
cm. Pris pr sots 20: -

Verktygssats Nr K 929 
med träsnide ri järn av stål 
med bästa egg skärpo . 
Skaft av polerat lä vt rä . 
Längd 16 cm. I satser 
med sex st . olika verk
ty g. Pr sots 13: 50 

K 182 F 6 3: 60 
K 183 G 8 3: 60 
K 184 H 15 3: 95 
K 185 K 6 4 : 35 
K 186 L 8 4 : 35 
K 187 M 8 3: 60 
K 188 N 12 3: 95 

V ....: .,. -

Verktygs sats Nr K 231, 
för tr äsnide ri . Satsen in
nehå l ler 6 o l ika verktyg 
med po lera de tr äska ft, 
lär ,gd 17 cm. Svenskt kva
l itetsutfärande i specia l
stål. Pr sots 14: 50 

Skedkniv Nr K 50, med 
egg på båda sido r samt 
i spetsen. Bergs fabrik at . 
Lä ngd 16 cm. Pris 3: 65 

Filskafl Nr K 29, av 
pr ima lävträ , med hel
pressad ring. Längd i cm 

8 10 12 
Pr st. 0 : 18 0 : 20 0: 22 Pri s 

1/2 
3 : 50 

1/4 
3: 20 

3/4 
3: 80 

3/8 
3: 30 

1 
4: 40 

Verktygssats Nr K 957 
med sex verktyg I iko 
ovanståe nde sots i någo t 
enk lar e utförande men av 
prima verktygsstål. -'· 

''" P, '°" S, ~ ~ -,,, t5/iii 

~ ~ ,,r:i ':::".~· . .t,'\,~'. Hugg jä rnsskaft Nr K 27, 
av ext ra pri ma fernissad 
rödb ok m. fö rstärkn ings
ri nga~ Längd 12 cm. 
Dio m. mm 19 24 
Pri s st. 0: 80 0: 95 

? 

Kilsäkring Nr K 1028. 
En potent! säkr ing som 
låser säke rt t röki lo r i yx
skaft m. m. 

Pr st. 0: 30, duss 2: 50 

Yxskaft, av bj örk i svän gd mode l l. 

N r K 425. Längd 40 cm. Nr K 427. Längd 60 cm. 
Pris 0: 95 Pr is 1: 40 

N r K 426. Längd 50 cm. 
Pris 1: -

Nr K 428. Lä ngd 70 cm. 
Pris 1: 70 

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

bredd 100 mm. Längd m. 
skaft c ,a 40 cm. 

Pris 4 : 75 

Campingyxa Nr K 520, 
med egg skydd av läd er 
och m. tryckk nap p. Extra 
prima svenskt fab rikat . 
Eggb redd 70 mm, hela 
läng de n 35 cm. 

Pris 6: 50 

Skomakor ekniv, av ex . 
pri ma stå l. Eski lstuno
fo brikot . Längd 21 cm. 
Bredd 2 cm. 

Nr K 438. Rak. 
Nr K 439. j-1ägerbä jd . 
Nr K'440. Vänsterb äid. 

Pris 0: 90 

Skaft Nr K 673, fö r 
skomokor ekn ivor. Ti l Ive r
kat av bru nbetsad bok 
och fö rsett med beslog 
av mässing . Pris 2: 75 

~ 
Läderkniv Nr K 556, 

extra pr ima fab rikat. 
Längd 18 cm. Po lerat tr ä
skaft . Pr is 1: 85 

Täljknivar, av Mora fo
bri kot . Knivarna är o t i l l
ve rkade med inlagt stå l, 
av högsta kvali te t. Med 
mahogny färgade b jörk
skaft . Beslog och b lod 
bl o nkslip ode. 
Nr Läng d cm 

K 76. 16 
K 77. 20 
K 78. 22 
K 79. 27 

Pris 
1: 25 
1: 55 
1: 75 
2: 25 

Slidknivar. Samma sort s 
kniv a r som K 76-K 79, 
men med pr essade sl idor . 

N r Lä ngd cm Pris 
K247. 13 1: 60 
K 80. 16 1: 85 
K 81. 20 2: 35 
K 82. 22 2: 65 
K 83. 27 3: 35 

Sportkniv Nr K 527, m. 
bl od av rostfritt stål , skaft 
av ferni ssad mosurbj örk. 
Sli da av läd er med för 
nickl ade beslag. Knivens 
längd 14 cm. Morafab r . 

Pris 4: 75 

35 



Moro-sportknivor. Fin
po lerade klingor m. ge
nomgående ten, nick el
ho lka r och polerad e 
björkska ft. Sli do rna av 
tjo ckt läde r i lapp mo
del l med renskinn och 
kulör ta garneringa r . 

Nr K 570. Längd 14,5 cm 
Pris 4: 35 

Nr K 571. Lä ngd 18,5 cm 
Pris 5: 50 

Nr K 572. Längd 21 cm 
Pris 6: 70 

Joktdolk Nr K 261, 
smidd ov järnb eslage t 
stå l, skaft ov po lerad 
björk. Slidan av bl ank
po lerad alu minium. Ex
tra prima Mora-fab rik at. 
Längd 24 cm. Pris 9: 75 

,iu#illIDMllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIWl1' · 

Bryne Nr K 693, mörk e 
>Cor borundum >. Ett li tet 
finkornigt br yne. Storl. 
76x23x 10 mm. 

Pris 1: 

Bryne Nr K 130, s . k. 
Loosb ryne ov prima sand
sten. Längd c ,o 17 cm. 

Pris 0: 60 

Bryne Nr K 694. Ett 
komb inerat bryn e m. ena 
sidan mede lfin och andra 
sid an fin . Mörke >Cor
bor ex>. Storle k 150X 50x 
25 mm. Pris 3 : 15 

Kombinotionsbryne Nr 
K 873, med ena sidan 
grov o. andra sidan fin . 
Diam . 8 cm. Pris 2: -

Oljebryne Nr K 874, av 

I 
svart fyll itsten i ext ra 
hög kvalit et . Ger högsta 
eggskörpa. Användes m. 
tunn maskino lj o. Storlek 

l
·. 1sox55 x 15 mm. 

Pris 4: 50 
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Hobbyverktyg. Prakt iska, fö rstkl assiga specia l
verkt yg för modellbygg e, tröskulptur , linol eum
snitt m. f l. hobby a rbeten. Skaften ör o försedda 
med kraftig chuck som håller de utbytb a ra verk 
tygen stadig t. Bloden ov finaste verktygsstål , 
skorps lipa de. 

Hobbyskrin Nr K 918. Ett stabilt , polerat trä
skrin storl ek 26X l 4x6 cm, med 3 olika ve rktyg s
skaft , 10 sorters knivblad, 6 stömjörn, 4 hol kjörn, 
2 huggpipor, ett sågb lod , en grodh yve l och en 
kantskörore ov pl ast, en spånhyve l av metall somt 
en sandpoppe rshållare med ext ra sandp o pp er. Ett 
e lega nt skrin med för stklassiga verkt yg, alla mo· 
dollb,o,ore, och hobb,;,,e,, ~ 

Bladsats Nr K 912, 2 ts. 
7,5 cm långa knivbl ad för 
kniv K 907. Pr sots l : 50 

~ 

Knivskrin Nr K 916, storl. 
17X8X 4,5 cm, innehålle r 
3 ol ika verk tygsskaft, ett 
av lö!!metal l för finare 
arbet en, el! av samma 
typ men kraft igare somt 
et t mycke t kraft igt med 
handtag av p last. 11 st. 
utbyt bara kniv bl ad i o li ka 
mode ll er medfö lja. 

Pris 22: 50 
Modellkniv Nr K 906, 

samma som de n lättaste 
mode I len i skrin K 916. 
Längd 12,5 cm. Med ett 
bl ad. Pris 3: 50 

Modellkniv Nr K 907, 
samma som den kraft i
gas te type n i skrin K 916. 
Löngd 11,5 cm. Med el! 
blad. Pris 6: 50 

Bladsats Nr K 908, 5 
bl ad i 3 ol ika modelle r, 
fö r kniv K 906. Pris 3: 25 

Bladsats Nr K 909, 5 
spetsiga blad, fö r kniv 
K 906. Pris 3: 25 

Bladsats Nr K 910, 5 
ol ika bl ad fö r kniv K 907. 

Stämjärnssols Nr K 917 
innehållande ett skaft K 
907, 6 o lika stömjörn, 4 
o lika knivblad somt l såg 
och l knivblad i 7,5 cm 
längd . Ställ med plast
kupa öve r verktygen . En 

Bladsats Nr K 913, 2 st. Bladsats Nr 
7,5 cm långa sågblad fö r dub bel egg ade 
Kniv K 907. Pr sats 1: 50 kniv K 907. 

Pris 3: 25 
K 911, 5 
blad för 
Pris 3: 25 

utmärkt sats för trö skulp-~ 
tur. Pris 22 : 50 

~JP $ JfJ $ Hyvel Nr K 166 ov loc-{l' Il' V r kerat järn. Smörgl ad sula 
Stämjärn Nr K 914, 5 

tr ösnide r ijörn i olika mo
de ll er fö r kniv K 907. 

Pr sots 6 : 25 

i sto rl ek 85X 30 mm. 

Hyvel Nr 
för egående 
handtag . 

Pris 1: 95 
K 145, lika 
me n utan 

Pris 1: 75 

Holkjärn Nr K 915, 4 , 
holkjärn för träsnideri , i 
o l ika modeller, för kniv 
K907. Pr sats 5: -

Modell sats Nr K 919 in
nehå lle r 5 o li ka trev li go 
kontu rsågode träf igu rer 
fö r utskörn ing m. x-acto 
verkt yg. Ritn. och arb ets 
anv isningar medföl ja . Fi
gurernas höjd co 7-1 4 
cm, tjock lek ca 2,5 cm. 

Pris 4: 50 

p 
Lövsågningsmoskin Nr 

1/1 795 med helsvetsat järn
stativ och båge av spe
cia lstå I som spänner bla
det väl. En mycket stabil 
maskin med smid ig och 
stadig gång, avsedd all 
monteras på bän k och 
trampas , med stig bygel 
ell er d r ivas för hand. To
ta l höjd 32 cm, längd 35 
cm, vi kt 1,7 kg . 19: 50 

\\IL 
Lövsågningsmosk in Nr 

M 594. En prakt isk såg fö r 
inta rsia- och modell arbe
ten. G ör vid sågning 
båda hönderna fri a, så 
att det gå r lätta re att 
manöv rera e fte r rit sorna 
och dessutom blir arbe te, 
mera öve rskådligt då såg
bågen är vänd ifrån den 
som sågar. Blade t l år en 
rött upp- och nedgående 
röre lse. Stommen är av 
prima aducera t gjutgods 
med kraftig tving fö r 
lastsöttn ing v id ett bord . 
Platt a n ä r av blocklam ell 
och i storl. 16x 36 cm. 
Vik t 1,8 kg. 

Pris 12: 75 

Kontursåg Nr K 679, helt av meta ll och stå l, e le
gant la ckerad och po lerad . Avsedd för montage 
på bän k. 

Dimensioner i mm: bor ddia m. 184, höjd 253, 
län gd 600, sågdjup 400, remskivedi a m. 82-62-42, 
slag läng d 20- 27-34 -10 . För norma la lövsågb lad
lä ngde r . För rundrem 6-7 mm. Såge n är försedd 
med automa ti sk spånblå sare, inbyggd i stödbom
men. Borde t ä r instä llb art i ger ing int ill 45° . Hu
vud lag ret med veksmörj ning . Rame n är försedd 
med bl adströ ckore, så konst ruerad, att bl adet i 
a lla lägen ä r li ka hårt spänt. Den är lött om
stä l lb ar fö r 4 olika slag längder och hor remskiva 
fö r 3 o l ika hastigh ete r. Kraftb ehovet ä r mycket 
o betyd ligt, c ,a 1/10 hkr ., och gången är lött och 
smidig . No rma la varvtale t ä r 600-800 varv pr 
minut, men fastsat t i stadig bänk kan såg en köras 
upp till 2.000 varv per minut , o m goda sågblad 
anvä ndas. Såge n arbetar i a llt slag s trä samt vid 
användn ing av där till lämpliga sågb lad i mäs
singplå t, järnp låt, bakelit, masonit e o. s. v. Rom 
och bom ö r av ka lldraget stå lrör varfö r de rör
liga dela rna är både stark a och lätta. Pris 127: -

Bandsåg blad 
Säljes i önskade läng

de r, ej hop lödda. Kan 
även a nvönd as til l ovan
stående kontursåg . 

Såg blo d Nr K 767, fö r 
trä, 3X 0,50 mm. 

Pris pr meter 1: 45 
Sågbl od Nr K 768, för 

metal l, 4X 0,65 mm. 
Pris pr meter 2: 90 

Lövsåg Nr M 592, av 
fj äd rande stå lrör och m. 
inf ä llbar t handtag av 
bj örk. För van liga löv
s6gb lad, sågd jup 30 cm. 

Pris 2: 95 ;=] 
Lövså gbå ge Nr M 1, av 

sli pat järn , med po lerat 
träh and tag. För 13 cm 
bl ad. Bågens längd 30 
cm. Pris 1: 80 

Hobbyså g Nr M 112, 
~örnick lad , med 3 mm 
bl ad, längd 17 cm. 

Pris 0: 90 

Lövsåg blad 

ACCCCCJC ~-
Nr M 300, pr ima b lad 

för trä . Grov l. 1, 3, 5, 
8, 10 & 12. 
Grov l. 1- 8 pris pr duss. 

0: 25, gross 2 : 10 
Grov l. 10-12 pris pr 

duss. 0 : 30, gr oss 2: 70 

Nr M 301, ext ra pr ima 
snabbsågb lad för t rä . 
Grov lekar som M 300. 
Grov l. 1-8 pris pr duss. 

0: 35, gross 2: 95 
G rov l. 10- 12 pri s pr 

duss. 0 : 40, gross 3: 55 
Nr M 302, prima me-

tallsågblad. Grovlekar 
3/0, o. 1, 2, 3 & 5. 

Pris pr duss. 0 : 35, 
gro ss 2: 30 

Nr M 303, extra prim a 
snabbså gbl ad för metall. 
Grovlekar, 8/0, 5/0, 3/0, 
0, 1, 2 & 4. 
Grov l. 8/0- 5/0 pris pr 

duss. 0: 70, gro ss 6: 50 
Grov l. 3 0-4 pri s pr 

d uss. 0 : 45, gr oss 3: 35 
Nr M 304, extra pri ma 

vridna, a ll sidigt tan da-
de lävsågblad för trä, 
gips och plaste r . Grov· 
leka r 0, 2, 4 & 6. 

Pris pr duss. 0 : -10 
g ross 3: 25 

Grosspri sel endas t vid 
köp av samma nummer 
och grovl ek. 
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Bandsåg 
Förstkl assig o. mode rn 

avsedd fö r bönkmont age. 
Kraf t igt dim ensio nerad o . 
av praktisk konstruktion . 

Kraftigt stativ av stål
rör. Bordet ör utfört av 
lamellträ, o. fö rsett med 
anhå ll. Klinghjulens ax· 
la r äro lagrade i sjölv 
smörjande glidl age r . Det 
öv re hjul et vi lket är fjäd
rande upp hängt är me
de lst rott o. skruv lött 
ställba rt i såvö l höjd
som sid led fö r instä ll ning 
av ki ingan. "är kli ngans 
styrning fi nnes klingl e
da re öve r och unde r bor 
det . O vre kli ngl edor en 
är lö tt stöl lbor upp och 
ned samt fö r olika kl ing
bredder . Effektiva skyd d 
för såvö l hju l som kli nga. 
Sågen är monterad med 9 mm. kling a . 

Avstånd fr ån klinga til l sta tiv 290 mm. 
Största höjd mell a n bord och öv re klingl eda ren 

140 mm. 
Största hö jd 885 mm. Största br edd 500 mm. 
Lämpligt varvtal pr minut c ,a 700 va rv. 
Erforde rlig eff ekt c,a 1/3- 1/2 hästkr aft. 
Bandsåg Nr K 705, enl igt ova nst. utan remskiva . 

Pris 169: -
Lämp liga remskivor t ill bandsåg oc h motor se 

vidstående N r K 707-K 714. 
Vid användning av 2.800 v/ m. motor och 200 

mm remskiva på sågen erhålles lämp lig hast ighet 
med 50 mm moto rskiva . För 1.400 v/m. moto r och 
200 mm remskiva på såg en användes 100 mm 
motorskiva. 

Bondsågklingar Nr K 706, för ovanstående ban d
såg, fil ade och hoplöd da, i bredd 6 el ler 9 mm. 
Total längd 2000 mm. Pris pr st.6: -

Beslag till klyvsåg 

Ti ll klyvsåg en lig t ritn . RD 79 erforde r lig klinga , 
sågspindel och borrchuck. Extra prima svenskt 
fabrika t. 

Rörspin del nr K 681, beståe nde av i SKF kul
lager löpande stå laxel, ¾" diam., med kling
f länsor och kilremsk iva enke l, ej som illµstr ., samt 
lagren inb ygg da i ståltub . Tota ll ä ngd c,a 350 mm 
ytte rd ia m. 55 mm. Vik t 3,6 kg . Med va rje spindel 
följe r ett pa r kramper med muttra r för monterin g 
på tr äu nderl ag. Pris 62: -

Sågklinga Nr K 682, ext ra prima svenskt fabri
kat. Dia m. 200 mm, tjocklek 1,22 mm, deln ing 7 
mm, tandanta l 90. Pris 18: 75 

Borrchuck nr K 683, system Westco!! med max . 
10 mm kapac itet, att an bringas utanfö r remskivan 
på den gäng ade tappen i stä ll et fö r där elj est 
befi nt lig mutte r . Diam. 45 mm, läng d 65 mm. 1; ikt 
0,6 kg . N ycke l medfö lj er . Pris 19: 50 

Sågklingor , av pri ma 
stål , fil ade och skränk 
ta . Tondning F = 90 tän
de r. Axe lhå l på K 193-
194 15 mm, på K 195-
197 20 mm. 

Nr Dia m. Tiockl. Pris 
K 193 100 1,02 3: ·-
K 194 150 1,02 5: 10 
K 195 200 1,22 7: 25 
K196 250 1,42 9:30 
K 197 300 1,63 12: 25 
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REM- och KILSPARSKIVOR, av ex tra prhna fa b- KULLAGER 
rika ! svarvade i g juten lä ttme tall och fo rsedd a av SKF ,s världsb. fobr. 
med ' kraftig stoppskruv. Finnas fö~d 12 mm hå l, Högsta p rec. a. kva l i te. 

ii;m:lt (tOO;•~ ~'l# o 
Piano rem skivor , 35 mm Kilspårskivor, fö r kil-

br eda . rem prof il LT, e lle r rund-
Nr Dia m. mm Pris re m 6- 8 mm. 

K 707. 200 15: 50 N r Dia m. mm Pris 
14: 50 
9 : 75 
7: -
6 , -
4 : 95 
3: 75 

K 708. 120 8 : - K 709. 200 
K 711. 100 6: 40 K 752. 160 
K 712. 50 4, 90 K 710. 120 

K 713. 100 

Remskivo nr K 680, fö r 
3- 5 mm rund rem, bo r
rad fö r 8 mm oxe l, men 
kon up pbo rros f . gr övre 
oxe l. Me d stoppsk ruv. 
Fö rsedd me d 2 st . spå r 
m. 28 oc h 40 mm d io m. 

Pris 2 : 60 

K 753. 75 
K714. 50 

Kilspårskivo nr K 996. 
Trap pskiva för sp å rpro fil 
A. Y1te rd ia m. 75- 100-
125 mm. Bre d d 56 mm. 

Pris 16: 75 

Kilrepskivor ev 
lä llme to ll m. spå r 
fö r A-proli l t8X 
12x 8 mrnl o. med 
stoppsk ruv. Ski
vo rna levereras 
o bo rrode me n 
med ma rkera t 
ce ntrum fö r upp
bo rrn ing till ön 
skad o xe ldi o m. 

Nr Dio m. Pris 
4: 25 
5: 25 
6 : 90 
9 : 75 

15: 50 
19 : 50 

K 970. 50 mm 
K 971. 75 > 
K 972. 100 > 
K 973. 150 > 
K 974. 200 > 
I( 975. 250 > 

Axelsats Nr K 977. Axe l ev s ilve rst å l 285x 10 
mm. Med muttrar och bri cko r sam t sto p pr ing a r . 
La g e rhus ev lä1tme to ll med sjä lvsmö rjan d e. lo ge r . 
Utan kilre p skivo. Pm 9 : 35 

, , · Lädersnören 

Läder snöre n 1--lr N 344 
ru nda a v b äs ta kärn lä
d e r . 
Diarn. 3 mm. 

4 > 
5 > 

Pr rn. 0 : 50 
- , - 0 : 60 
- , - 0: so 

Kilremmar, ä nd lösa, e v 
ex tra prim a gummi me d 
co rd . Pro fil mö tt : topp 
b re dd X höjd . 

Profi l A , 13x 8,7 mm. 
N r Omkr ets tum Pris 

K 838 35 3: -
K 839 46 3: 95 
K 840 68 5: 50 
K 841 85 7: 20 
K 1005 105 8: 75 

Lagerhus, av lättmet all 
med självsmörjande glid 
lage r av ferro lit. 

N r För axe ldiam . Pris 
K 921. 8 mm. 2: 25 
K 922. 10 , 2: 35 
K 754. 12 , 2 : 45 
K 923. 16 , 3 : 50 

Enradiga RADIAL-
K 924. 20 , 3: 70 
K 979. 25 > 5 : 50 

Nr 
K 198. 
K 199. 
K 1038. 
K 579. 
K 1039. 
K 580. 
K 581. 
K 582. 
K 583. 
K 578. 
·K 1040. 
K 1041. 

KULLAGER. 

Må tt mm 
3x l0 x 4 
4x l3x 5 
4x 16x 5 
5x 19X6 
7X22X7 

10x 30x 9 
12X32X 10 
15x 35x ll 
20X47X l4 
22 X38X8 
25X52 X l5 
30x 62 X 16 

Pris ~ p r s.t 
4 : 50 
3 : 25 Stoppringor nr K 978 
4 : - ev järn, fö rsedda med 
4: 10 stoppsk ruv. 
4 : 25 Axe lhå l mm. 
5 : 30 Pris p r st. 
5: 35 3 4 5 6 8 
58: 4605 0 : 35 0 : 35 0 : 35 0 : 40 0 : 70 

' 10 12 16 20 25 
4: - 0 : 80 0 : 85 0: 90 0 : 95 1: 05 
9 : 50 Stö rre förbruk a re , be

l l ' OS gö r spec ialoff e rt . 
Enkelv erk ande AXIAL
KULLAGER, me d piano 

brickor . 

N r 
K 584. 
K 585. 
K 586. 
K 587. 
K 588. 
K 1042. 

Må tt mm 
lOX24X9 
12x 26 x 9 
15X 28 X9 
20x35x l0 
25x 42x ll 
30X 47X ll 

Pris 
p r st . 
3: 85 
3 : 95 
4 : -
4 : 35 
4: so 
5: 20 

Självsmärjonde loger a v 
o lje br ons. 

N r 
K 133. 
K 134. 
K 135. 
K 136. 
K 137. 
K 138. 
K 139. 
K 140. 

Mått mm 
d-D x L Pr st . 
4-10 x 4 1: 30 
5- 10X7 1 : 35 
6-10 x 9 1, 40 
8-1 2X l2 1 :4 5 

10-l6 X 15 1 : 55 
12-18 X l2 1 : 60 

16- 22X 16 1: 70 
20- 28x 20 2 : 10 

Självsmörjande loger a v 
fe rrol it. 

N r 
K 212. 
K 213. 
K 214. 
K 215. 
K 216. 
K 217. 
K 218. 
K 219. 
K 220. 
K 221. 

Må tt mm 
d-D X L 
5-lO X5 
6-10 x 6 
7-12 X7 
8- 12x 8 
s- 12x 16 

10-16 x 15 
12-18 X l2 
16-22 x 24 
20-28 X20 
25-35 X25 

Pr st. 
0: 50 
0 : 50 
0 : 55 
0: 55 
0 : 60 
0 : 60 
0 : 65 
0 : 95 
l : 10 
l : 45 

Silverstål 
SANDVIKS 20. 

Anvä nd es vid tillv e rk
ning av d ivers e finmek a
niska de tal je r, sås om , 
Axla r, tapp ar , skruva r o. 
a nd ra små d ela r . Le ve re 
ras i 50 cm lä ng de r. 

Nr 
N 183. 
N 184. 
N 185. 
N 186. 
N 187. 
N 188. 
N 189. 
N 190. 
N 414. 
N 415. 
N 416. 

Dio m. Pr . p r 
mm. läng d 

1 0: 20 
2 0: 25 
3 0 : 35 
4 0 : 40 
5 0: 55 
6 0: 75 
8 l : 10 

10 1: 80 
12 2: 30 
16 3: 80 
20 5: 65 

Slag täljare Nr K 21 m. 
g a ffe l fö r fra m- o . å te r
g åe nd e rör else r. Lämpli g 
till d ive rse a rbets mos ki
ner, pressar, nitmaskiner 
m. m. Reg istrera r upp till 
9999. Enke l no llställning . 
Dim. 60x28x 23 mm. 

Pris 16: 75 

6 > 
8 > 

-,- 1 :15 
- , - 2: 20 K 1006 136 9 : 50 

Gum misnören Nr N 418, 
runda av kraft igt gurnrni. 
Diarn . 3 mm. Pr m. 0: 90 

4 > -, - 1 
5 - , - 1 20 
6 - , - 1 50 
8 , -, -220 

Prof il LT, 10X 5,6 mm. 
N r O mkrets turn Pris 

K 1007 23 2 : -
K 1008 28 2 : 40 
K 855 33 2 : 30 
K 1009 36 3 : -
K 1010 41 3 : 40 
K 1011 52 4 : 30 

Varvräknare Nr K 259 fö r up p ti ll 10.000 va rv 
hög e r- oc h vänste rgå ng . Sna bb nolls tä ll~ing . Le
ve reras i e tui och med två ut bytbara dn vo re ev 
stå l oc h g ummi . Pris 16: 50 

Fotdri ft Nr K 613 med 
3 st. hastig hete r oc h en 
liten remsk ivo fö r lå ga 
varvta l oc.h sto r d ra g 
kraft. Diom . 200 mm. Vikt 
11 kg . Pris 49: -

Sco nfix- hål lo ren, ä r en 
prakt isk hå llare för träd
gårds- oc h spo rtre dsk ap , 
handve rktyg m. m. De t ä r 
ett ögon bl i eks ve rk alt 
sätta upp och ta ne d 
föremå l, vilka hå llas mot 
e n gummiplolto me lla n 
två re fflade g ummiva lsa r 
i fjädrande stå lfä ste n. 
Hålle r red skap upp till 
15 kg. vikt. "Ar äve n, fäs t 
vid båtka nte n, e n ut
mä rkt hå lla re fö r sp inn
spön o . dyl. 

Håll a re Nr U 1050. 
Mindre typ. Pr st. 1 : 10 

Hållar e Nr U 1051. 
Störr e typ. Pr st. l : 25 

Kraftig a hyllkonsoler, 
av helpressad p lå t. Sva rt 
lackerade. 

Nr Sto r!. i tum . 
M 65S. 3x 4 
M 659. 4X5 
M 660. 5X 6 
M 661. 6x 8 
Förnic klade. 

Pr st . 
0: 25 
0 : 30 
0 : 35 
0 : 40 

N r Sto r!. i tu m. Pr st. 
M843 . 3x 4 0 : 30 
M 844. 4X5 0 : 35 
M 845. 5x 6 0 : 40 
M 846. 6X 8 0 : 45 

Hyll hakar Nr M 158, 
av färmässin got jä rn lä r 
bokhyllor m. m. 

Pris p r duss. 0 : !.0 

Hyls or Nr M lt0 , av 
förmä ss ingot jä rn . 

Pris pr duss. 0 : 15 
Pris p r g ross 0 : 95 

Dörrstoppo re , av b runt 
gum mi me d metallbuss
ning fö r fästsk ruve n. 

N r Stor!. mm. Pr st. 
u 1065. 30x 30 o, 30 
u 1066. 38 x3 5 o, 40 
U 1067. 38X40 0 : 45 
U 1068. 38X5 0 0 : 50 
U 1059. 38X65 0 : 60 

11111 
Dobbskor ev sva rt na 

turgumm i. Med håld ia m. 
avses uttän jt må tt . 

Nr Hå ld io m. 
M 61. 14 mm 
M 62. 16 
M 63. 19 
M 64. 20 
M ts. 31 
M 66. 34 

Pr si. 
0 : 30 
0 : 40 
0: 45 
0 : 50 
0 : 55 
0 : 60 

Gummifot Nr M 53 lä r 
mö be lb e n m. m. Tillv. av 
b runt e lle r gr ö nt sta rkt 
natu rg ummi . 
Sto r! . Håldia m. 

l 20 mm 
2 25 > 
3 30 > 
4 43 > 

Pr s.t 
0: 25 
0 : 35 
0 : 45 
0 : 70 

Gummifötter a v brunt 
gu mmi med bri cka o ch 
hå l fö r fästsk ruv. 

Nr Sto r!. Pr st . d uss. 
M 43. 13x 7 0 : 08 0 : 60 
M 44. 20X6 0 : 11 1: -
M 45. 20X 10 0 : 12 1: 10 
M 46. 20xl 4 0 : 16 1:50 
M 46 finns äve n svar t. 

Gummifot Nr M 855 av 
mjukt sva rt g ummi med 
mässi ngs bu ss ning . En ut
mä rkt ljuddä mpa re fö r 
mot o re r oc h appara te r 
so mt ä ve n lä r skraml an
de bil dä rra r. Dia m. 32 
mm. 

Pr st . 0: 40, d uss. 4: 20 

Bakelitfot Nr M S51 fö r 
appo rotl ödo r m. m. Sva rt 
elle r vit fä rg . Dio m. 16 
rnm 

Pr st . 0 : 10, duss. 0 : 75 
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Möbeltass so m ä r till 
ver ka d av p las t och filt , 
monte ras lött , silte r sta
digt och skyddar g o lvet 
mot repo r somt fö rhind 
ra r oljud . Mo ntera o lle 
Edra möble r med möbe l
tassa r oc h Ni spa r myc
ket ar be te med go lvbo 
ning. 
Nr M 122 me d filtin sat s. 
20 mm. di a m. 

Pris pr 4 st . 0 : 85 
Pris pr duss . 2 : 25 

Nr M 123 med fil t insats. 
25 mm. d iam. 

Pr is p r 4 si. 1: 15 
Pris pr duss. 3 : 25 

Nr M 124 med p last in
sats, 20 mm. d iam . 

Pris p r 4 st . 0 : 70 
Pris pr du ss . 1: 75 

Fotbricka Nr M 972 av 
pl as t i sto rlek 11 x 24 mm 
med ce ntrumhå l för fä st
sk ruv. Finnes sva rt, vit e l. 
gla skla r. 

Pr st. 0: 20, duss . 1: 80 

Spikblec k Nr M 758. 
Korrug e ra de oc h spe t
sade stå !sk ivo r lä r sa m· 
ma nfogn ing av trä. Lätta 
att slå in, sp rä cka e j 
tr äe t. 5 ko rrug e r inga r, 
b re dd 12 mm. I påsa r 
om 50 st. Pr på se 0 : 85 

Spikbleck Nr M 759. 
Som fö re g å e nde me n i 
br e dd 18 mm. I påsa r 
om 50 st. Pr påse 1: -

Spikbleck Nr M 760. 
En påse so rte rade sp ik
b lec k. 50 st. i 10 o lika 
b re dd e r . Pr påse O: 95 

~ 
~ 

Lådavskiljare Nr M 565, 
a v p lå t . Mycke t prak ti 
ska ti ll fä sten fö r mind re 
hy llor i skåp oc h fö r 
avba lkning a r och små
fack i lådo r . För 4 mm 
tjocka me lla nstycken. 
Läng d 6 cm. 

Pris p r d uss. 0 : 40 
Pr 100 st. 2 : 90 

11, 
Länkr ull e Nr M 787 m. 

hjul av gummi i diam . 38 
mm. Enkelt kullage r mel 
lan by g e l och fästplott a. 

Pris 1: 30 
Länk rull e Nr M 788 m. 

hjul a v g ummi i d iom . 50 
mm. Byge ln löpe r i kul
lage r . Pris 1 : ?0 

~ 
Länkrulle Nr M 695, i 

kra ftigt utfö ran de. Be
slage t ä r av b lankt järn 
oc h ru lle n av mass iv ba
ke lit i sto r!. 20x4 0 mm. 

Pr st . 1, ·-
Ottomonrulle Nr M 767, 

med gummir ulle, 37 mm 
di a m. Försänkt mode ll . 

Pris p r st . 0 : 70 

Ottomonrulle Nr M 768, 
me d ba kel itr ulle. Diame
te r 40 mm. Kra ft ig uta n
på ligg a nde typ . 

Pris pr st . 0 : 55 
Ottomonrulle Nr M 120, 

lika fä re g . me n med vitt 
gumm ih jul. 

Pr st. 0: 85, duss. 8: 40 

e @J 
· Rulle Nr M 718, av sva rt 
bake lit. Bredd 20 mm, 
axe lhål 6 mm. 
'.)io m. mm. 40 45 50 
Pr st., 0 : 25 0 : 40 0 : 50 

Rulle Nr M 719, av vitt 
gu mmi. Må tt 20x40 mm. 
Axe lhå l 6 mm. Mäss ings
la g e r. Pr st. 0 : 50 

11 
Thevognshjul, m. vulka

niserad gu mmiring. Lämp
liga fö r the - o. ba rb o rd, 
serverin gsva gna r m. m. 

Hj.-d io m. Hj.- br . Pris 
Nr mm. mm. pr st. 

M 559. 40 8 0 : 80 
M 560. 50 10 0 : 85 
M561. 65 12 1: 15 
M562 . 75 14 1 :4 0 
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Fönsterlås N r M 770, 
ov jörn , fö rn ick lade. 

Pr st . 0, 35, duss. 3: 50 

Bordsbe slag Nr M 698. 
Ert kraftigt o. sta b i lt be
slog fö r lösta gbar mon
te ri ng av bo rdsbe n. Fäst
bricka n 60 mm d iamete r. 

Pr beslog 1: 15 

fi ''!HWPJ 

Bladskru v Nr M 703, 
av b lank t jä rn. 
Längd 2" Pr duss. 0: 70 
Längd 2½" Pr duss O: 75 

1• ... 

Säng hakar Nr M 685, 
av jä rn . Prima svenskt 
fa bri kat. Längd 6 tum . 
Pris p r sots (4 por 2: 75 

Overfall shasp Nr M 712, 
av sva rt lacke ra t jä rn . 
Längd 95 mm. 

Pr st. 0: 35 

Dörrspärr Nr U 2. En 
pat entsökt ,nyhe t so m hå l
ler ytt erdö rr ar, gorog e
p9 rt o r e tc. öpp na i öns
kat läg e. Av alum inium . 
Längd 23 cm. Pris 4: 75 

40 

Skåpregel N r M 971, 
av rostfri p lå t . Högg la ns
~o lerad. Sjä lvstängande 
pr aktisk och bekvä m mo
de l I fö r bl. a . köksskåp. 
Plat ta ns sto rl ek 4X5 cm. 

Pr st. 0 : 90 
Pris pr duss. 9: -

Möbellås, storl ek 70x 45 
x 13 mm. Med nyc ke l. 
Nr M 755, hög er . 
Nr M 756, vän ster. 

Pr st. 1: 30 

Lås Nr M 986 av jä rn 
med inner de lor av mäs
sing . 2 nyckla r . Sto rl ek 
50x 40x 12 mm. Pris 2: 40 

Resårbotten Nr M 775, 
komp let t med 8 kedj or 
men utan fö stkrampo r o . 
tr ä ra m. 
Längd 180 cm. 

Pris 4: 75 

Resårbotten Nr M 776, 
som fö reg . men breda re, 
10 kedjor . Pris 5: 75 

Resårförstärkare, ä r 
pra kti sk fö r fö rstärkning 
av spira le rna i stoppa de 
möb ler sa mt t ill ked je
bottna r i sängar o . otto 
mane r. Lä tta att an bri n
ga och myc ket effekti va . 

N,· U 1044, ersätte r 
me ll a nsnörni ng i soff o r, 
fåtö lj e r o. dy l. Ger ny 
spä nst å t neds uttna 
stoppm öble r. 

Pr st. 0 : 20 
Pr 50 st. 3: 50 

Nr U 1045, kraftig are 
typ, specie llt avsedd för 
ked jebo tt na r. 15-25 så
dana för stärkar e räcker 
att göra en uttänjd ked
jebott en som ny. 

Pr st. 0: 25 

Detalje r till resår bottnar . 

Sängbottenkätting Nr 
N 378, ga lvaniserad. 

Pri s p r m 0: 20 
Pris pr 25 m ,1, 50 

Dubbellän k Nr M 777, 
go lva niser . Längd 5 cm. 

Pris pr d ussin 0: 30 

©mmwum11ull0) 
Spi ra lfjädrar Nr M 773, 

mycke t kra ft ig , to ta l 
lä ngd 7 cm. 

Pris pr st. 0: 12 
Pris pr dussin 1: 15 

DYO? 
Ovaler Nr M 774, av 

galvani serad tråd. 
Pris pr 25 st. 0: 30 

Krok Nr M 778, gol v. 
Längd 4 cm. 

Pris pr d usson 0: 15 
Kramp I Nr M 779, ga l

vanis erad. Längd 25 mm. 
Pris pr 25 st. 0: 25 

Längd 30 mm. 
Pris pr 25 st. 0: 30 

Skruvögla Nr M 780, 
lä ngd 40 mm. 

Pris pr dussin 0: 35 

·:r ~, -
Skåpregel Nr M 534, ~ ~Cil Lås Nr M 771, fö r 

lo ck, s. k. pianol ås av 
järn m. mässing sfr ont o. 
förni ck lad nycke l. Sto rl ek 
BOX 14x38 mm. Pris 2: 80 

Lås Nr M 772 av järn. 
Själ vstänga nde skjutdö rr 
lås med nycke l. 

Pris 1 : 50 

Skåpregel Nr M 781 
med tr ekantn ycke l. Sä r
skilt lämp lig fö r skåp på 
båtar. Sto rl ek, sjä lva lå 
set, 65X30 mm Pr is 1: 10 

av jc:irn med knopp av 
fo rni ckl. massing. Plattan 
i storl . 25X50 mm. Re
ge lns he la längd 80 mm. 

Pris 0: 75 , 

~~ Skjuldörrhandtag Nr M 
731, att infällas . Förn ick
lat. Storl. 65x 20x 7 mm. 

Pris 0: 50 
Skjuldörrhandtag Nr M 

Snäppare Nr M 693, 730, förn ick lat . Storl ek 
av f örni ckl ad pl åt. BOX28X8 mm. Pr is O: 

60 Pr st. 0: 20, d uss. 1: 75 

Snäppare Nr M 694, 
ov pres sgjut en metall o . 
med f jädr an de kull ås. 
Lä ngd 50 mm. 

Pr st. 0 : 45 

Kullås Nr M 937, med 
fj ädran de kula och mat
beslag. För skå pd ärrar 
m. m. 

Dia m. mm 12 14 
Pris p r st. 0: 25 0 : 30 

--Fiberglid, att a nvä n
das till d ra gl ådo r , skjut
dörrar på skåp o . dy l. 

Glidare Nr M 705, av 
fib er, storl ek 8X35x 10 
mm. Pr st. 0: ,10 
· Fiberskena Nr M 706 

för ov o nst. gli do re . Dim . 
3x 13 mm. Säljas i ½ 
och 1 mtrs längder. 

Pris p r ½ meter O: 80 
Pris p r 1 mtr 1: 50 

C L A S O H L S Ot;C& - C : a A. - B., 1 N S fO 

Möbe lgå ngj ärn, ti ll ver 
kade av 1 mm tjockt 
järn. Bredden beräknad 
uppfällt. Säljas i 50 cm 
längder. Lätta att kapa 
eller skarva til l önskad 
längd . 

Nr M 576, br edd 25 
mm Förnicklat. Pris 0 : 85 

Nr M 577, bredd 25 
mm. Kopparox idera t . 

Pris 0: :JO 
Nr M 578, br edd 32 

mm. Förn ick lat. Pr is 0: 95 
Nr M 579, bredd 32 

mm. Kopparoxide rat. 
Pris 0: 90 

fo ~-n 
Pinngå ngjä rn Nr M 686, 

av järn. Längd 80 mm. 
Pris pr po r 1: -

Kloffgån g järn Nr M 715, 
för 9'!kretörk loffo r o. d. 
Längd 20 cm. 

Pris p r por 1: 30 

J 
~ 

Ollong ång järn Nr M 
704, av po lerad mässing . 
Storl. 45X 45 mm. Finnes 
fö r vänste r- e ll er höger
montering. 

Pr is p r st. 1: 60 
Kantre ge l Nr M 696, 

av mässing. Frontsidon 
12x60 mm. Pr is 0 : 40 

Sill 
Nycke lhå lsbässnin g Nr 

M 707, av pressad p lå t 
o. i färgerna brunox id, 
mässing el le r nicke l. Hå
let 15 mm. Pr st. 0: 15 

Bössning Nr M 708, av 
svart elle r benv it p last. 
Hå let 14 mm. 

Pr st. 0: 12, duss. 1: -

@© 

Kistbeslag av han dsmitt jcrn i konstsmid e, va l
g jort arb ete, kraftiga och sta bil a . 

Handta g Nr M 552. Framstolpar Nr M 556. 
Storl ek 20X 10,5 cm. Längd 27,5 cm. 

Pris p r st. 2: 35 Pris p r st. 0: 95 
Hörnpl åt Nr M 553. Härnbeslag Nr M 567. 

Storl ek 8X8 cm. Längd 34 cm. 
Pris pr st . 0, 35 Pris pr st. 2: 20 

Nyckelskylt Nr M 554. Kistbeslagsats Nr M 
Sto rl ek 5x 6 cm. 570, inneh. a l lo erfor-

Pris p r st . 0: 35 de rlig o beslog t i ll en 
Overliggare Nr M 555. kista enl. illustratio nen 

Läng d 38 cm. utom hörnb eslog M 567'. 
9ris p r st. 1: - Pris p r sots 11 : --

Ritning Nr RA 115 till kista storl. BOx SOx 40 cm. 
Pris 0: 30 

Ha ndtag Nr M 6. Kraf
tigt oc h elegant utföran
de i benv it plast . Längd 
8,5 cm. 

Pr st. 0: 40, duss. ,1, 10 

Lådhandtag av rost fri tt 
st å l. 

N r 
M 852. 
M853 . 

Bredd 
65 mrn 
75 > 

Pr st . 
0: 50 
0: 55 

~ 
Etiketthandtag, i kra f

ti g mode I I av p ressad 
p låt . Storl. 80x 35 mm. 

Nr M 728, förni ckla t. 
Nr M 729, ox id erat. 

Pr st . 0 : 65 

Handtag Nr M 354 e le
gan t utform ad mode ll i 
fö rkro mad mässing . Med 
fä stskruvor . Längd 115 
mm. Pris 0 : 35 

Kistbes lag nr M 55. I satser bestående av 4 
h~rnb eslog i läng d 36,5 cm., 2 handtag, 4 lock 
horn och 1 nycke lsky lt. Tillv erkat av slät , oham-
rod sva rtp låt . Den som så önska r kon själv ~ 
hamra ytan. Pris p r sa ts ,1, 35 

Pris,,ff ~-- Mob •lh oo d>oo "' M 

Härnvinkel Nr M 734, ~ I h!2nv?/ i i'i i a ntLa~·gJ
101~ 

av handsmitt järn . Stor l. ... cm. Pris 1: 15 
10x 4x 10 cm. .--

Prs pr st. 1: - ~ 

tj~ r ~öbelbesl:: , av m: s-
sing, fö rkopprade och , 
ox id era de . Pris 

N r Längd mm. pr st . 
"'-----=::,,,,;;,.,~~ M 161. 35 0: 55 

Kistlås Nr M 58 av 
jä rn med nycke l. Storl ek 
75x 50X18 mm. Dubbl a 
regl a r. M ycke t lämp li g t 
ti ll da lok isto r o . dy l. 

Pr is 0 : ?0 

M 162. 35 0: 55 
M 163. 

M 164. 
M 165. 
M 166. 

80 
80 
95 
65 

0: 75 
0: 75 
0: 95 
0: 75 

Skruv fö r möb e lbes lag . 

Möbelknopp Nr M 721. 
Kraftig knopp av benv it 
plast. Diam ete r 55 mm. 

Pris 1: 10 

Möbelknappar, i tr ev
lig mod e l l, av svar vad 
och mattpol erad meta l l. 

N r Dia m. mm. Pr st. 
M 722. Färn. 30 1: 10 

Nyckels kyller ev benv it 
plast, 16 mm nyckelhå l. 

N r hö jd Pr st . 
M943 38 mm 0:2 0 

Täckhylsa Nr M 564, av 
fö mässing ot jä rn. I sto r
le- 17 mm di a m. 

Nr M 156, fö rmässing ad. 
Lä ngd mm. 8 10 
Pris p r duss. 0 : 20 0 : 22 

Nr M 157, förkop prod . 

M 723. 40 1 : 50 
M 724. 50 1 : 65 
M 725. Oxid. 30 1: 10 

M 944 45 , 0: 20 
Prs pr d uss 0: 25 
Prs p r gross 2 : 25 

Längd mm 8 10 
Pris p r duss. 0 : 23 0 : 25 

M 726. 40 1 : 50 
M 727. > 50 1: 65 
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Möbe lknap p Nr M 72C, 
sto r kraftig typ ev mäs
s ing oxide rad plöt. Diam . 
60 mm, 2" lång fästskruv. 

Pris p r st. 0 : 80 

~ 
~~ 

Möb e lknapp Nr M 980 
av oxiderad mä ss ing m. 
avs lipni ng. 

Diam. 48 mm. 1: 15 
Diam. 58 mm. 1: 30 

Ringhandta g, av oxide
rad mäss ing. 

Nr Diam. 
M 710. 40 mm. 
M 711. 55 mm. 

·~ 

Pris 
0 : 90 
1 : 10 

Mö bel knopp N r M 739, 
i starl . 15X 15 mm. Finnes 
av svart p las t me d in
gjuten trä skruv. 
Diam. mm. Pr st. 

10 0 : 15 
15 0 : 16 
20 0 : 20 
25 0: 30 
35 0: 36 

duss. 
1 : 40 
1: 50 
1: 95 
3 : -
3: 60 

Möb e lknopp N r M 740, 
so m fä reg., me n be nvit. 
Diam. 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 

Tn 
Möb e lknapp Nr M 684, 

av svar t p las t, d ia m. ca 
30 mm. Förnicklad löst
skruv. Pris pr st. 0 : 40 

Mö belhandt a g Nr M 
6n , av v it elle r svart 
p last, med förkromat 
ban d i milten . Me d fäst
skruva r . Handta g e ts 
längd 10 cm. 

Pris p r st. 0 : 70 

Möb e lha ndtag Nr M 
681, lika för e gå ende m. 
läng d 73 mm. Sva rta el
le r vita. Pris p r st. 0 : 60 

Mö be lknap p Nr M 604, 
av bake lit , storl . 20X20 
mm. En trev lig knopp för 
l~1do r, skåpdä rr a r o. dyl. 
Finne s i sva rt, grön, röd 
och brun fä rg . Pris 0 : 20 

Möbel knopp Nr M 605, 
sam föregåend e , men i 
vit färg. Pris 0 : 24 

Möbe lknopp Nr M 635, 
sto rlek 15x 15 mm. Fin
nes i sva rt, grön, röd o . 
brun färg. Pris 0: 15 

Möbe lknopp Nr M 636, 
som N r M 635, men i vit 
färg . Pris 0: 18 

• Kisthandtag Nr M 782, 
av järn , svar tl acke rat. 
Längd 3½". Pr st. 0 : 30 
Längd 4". Pr st. 0 : 35 

Kisthandtag, kra ftig a re 
typ ö n fö re gå en de, 
längd 4" . 
M 839, lacke rat. 

Pr st . 0: 50 
M 840, g a lvan ise rat. 

Pr st . 0: 65 

Handtag Nr M 369, av 
plåt , br un lacke rat. För
nicklade plåta r. Längd 
med p låtarna 180 mm. 

Pris 0 : 40 

Handtag av p låt, la c
ke rade i brun färg . 
Längde n avse r handtaget. 
Nr M 870, 115 mm. 

Pr st. 0 : 45, duss . 4 : 40 
N r M 871, 135 mm. 

Pr st. 0 : 50, duss. 4 : 90 

Väskhandtag nr M 692, 
av kraftigt sva rt e l. b runt 
läde r m. inlagd stå lfjä 
de r och färni ck l. gli d be
slag. Pris 2 : 30 

~ 
Kofferthandtag Nr M 

356: av brunt, kra ftigt lä 
de r med förnicklade 
ringa r, fä stplatto r lika
ledes av lä de r med in
vänd iga fö rstär kninga r 
av stål. Ett g e dig e t hand 
tag fö r ko ffe rta r o. stö rr e 
resväsko r. Sjä lva hand
ta ge ts längd 15 cm. 

Pris 2: 40 

~ 
Ha ndtag av dubbel 

sylt, kraftigt läde r i b run 
färg . Förni ck lade byglar . 
Läng den avser handtag e t 
utom bygl arna . 

Nr Längd Pris 
M 916. 120 mm 1: 20 
M 917. 145 1: 35 Koffers lås av förnic kla t 
M 918. 160 1: 50 järn , med nyckel. 

Nr M 447 fyrkant ig mo
de ll. Sto rl. 55x 36 mm. 

Pris 0 : 75 
~ Nr M 210 trekantigt. Stor -
~ lek 68X45 mm. Pris 0 : 70 

ring, av 1cirn, frirnick l MH~~~ ta~s p~~~arM ~;d ~ v·Cll 
Nr M 874. Ring br edd 20 i':"i I 
mm. Pris p r par 0 : 20 W 
Nr M 872. Ringbr edd 27 
mm. Pris p r pa r 0 : 30 
N r M 873. Ringbr edd 17 
mm. Pris pr pa r 0 : 25 

Hörn bes la g av järn, 
förnick lat. Djup 21 mm. 
M 370, med gummifot. 

Pris pr st. 0 : 20 
M 371, utan gummifot. 

Pris pr st. 0 : 15 
Hörnbeslag av järn, 

sva rtoxiderat. Djup 21 
mm. 
M 83, med gummifot . 

Pris p r st. 0 : 20 
M 82, utan gummifot . 

Pris pr st. 0: 15 
Hörnbeslag av mä s-

sing, förn icklat och pole
rat . Djup 21 mm. 
M 372, med gumm ifot. 

Pris p r st . 0: 40 
M 373, utan gummifot. 

Pris pr st. 0: 35 
Hörnbesla g av järn , 

förnicklat. Djup 28 mm. 
M 280, med gummifot . 

Pris pr st. 0 : 35 
M 204, utan gummif ot. 

Pris p r st. 0 : 30 

Portföl jlås Nr M 829 
av tjo ck, kraftigt !örn. 
mäs sing m. stabi lt lå s. 
Sto rl. 55x65 mm. 

Pris 1 : 60 

Koffertlås Nr M 830 
av !ö rn . kraftig mä ss ing 
med stabi lt lås. Försän k
ta nithå l. Front p la ttan 5 
X8 cm . Pris 2: -

Koffertlås, förnicklat , 
m. självspringande kla ff, 
storlek 34X60 cm. 

Nr M 148, hög e rlås . 
Nr M 149, vänsterlås. 

Pris p r st. 0: 50 

Koffertknäppe Nr M 
147, av tjock stad ig plöt . 
Förn icklat. Försett med 
kraftig fjäde r . He la hö j
den 5 cm, br edd 3.,5 cm. 

Pr st. 0: 18, dus , . 1: 40 

Härnbe slag Nr M 341, 
av fö rnicklat järn. Ett li
tet bes la g för mindre lå
do r a . dy l. Djup 12 mm. 

Pris p r st. 0 : 10 

G å ngjärn M 214, fö r
nicklade. Uppfälld br edd 
20 mm. Längd 25 cm. 

Pr st 0 : 55 

Il' 

~_3D 
Lockstöd Nr M 252, av 

förnickl. och b lankpole
rat jä rn . Vinkelskenons 
längd 14,5 cm. Kan an
vändas fö r såvä l hög e r 
som väns ter. 

Pr st. 0: 55 

Klaffstöd , me d fri k-
tionskappl ing, so m kan 
stoppa i a lla lägen. 
Längd utfä llt 17 cm. 

Nr M 716, fö rni ck lat . 
Nr M 717, oxid e rat. 

Pris p r pa r 3: 80 

Skrinlås Nr M 540, a v 
svenskt fa brika t, ti llve r
kat av järn. Med nyc
kel. Sto rlek 38x 17 mm. 

Pr st. 0: 20, duss. 1: 50 

~~ 
Nyckels kylt Nr M 714, 

förnicklad, sto r l. 28X 13 
mm. Pris pr duss. 0 : 18 

Pris pr g ross 1: 60 
Nycke lsky lt Nr M 538, 

vitp låt, stor I. 28x 17 mm. 
Pris pr duss. 0 : 10 
Pris p r gross O: 75 

v~~~ 
~ ~ 

Knäppe Nr M 847 av 
mässing, fö r etu ier m. m. 
Sto rl. 25x 18 mm. 

Pr st. 0 : 25, duss. 2 : -
Gångjärn Nr M 848 av 

mässing, 9 mm b reda. 
Längd mm Pr st. duss . 

15 0 : 12 1: 15 
20 0 : 15 1: 40 
30 0 : 18 1: 70 
60 0 : 25 2 : 60 

G ång järn, av p lö t, för 
sm6skrin , • sp a rbösso r 
m. m. 
Nr M 541. Storl. 13X 12 
mm. Pr du ss . 0 , 40 
Nr M 542. Storl. 18X l2 
mm. Pr duss . 0 : 50 

Hängare Nr M 264, av 
järn . Bredd 16 · mm. 

Pris p r du ss. 0 : 20 
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Flänskrok av förmäs

singat och zapon locke rat 
järn. Stor leken är be
räknad frå n flän sen. 

Rosettkr ok Nr M 96. 
Storl ek mm/p ris p r duss. 

16 19 25 
0 : 57 0: 65 0 : 82 

Klädhän ga re Nr M 97. 
Storlek mm/pr is pr duss. 

13 16 19 22 
0 :53 0:58 0 : 63 0 : 72 

Ringskruv Nr M 98 av 
blonkdra gen järnt råd. 
He la län gden mm/pris pr 
duss. 

18 24 27 
0 : 33 0 : 38 0 : 42 

Sats Nr M 111 inne hål 
lande 25 st. so rte ro de 
stor leka r av avons tö ende 
flönskroko r och r ing
skruv . Pris p r sats 1: 20 

KONSTLÄDER 

Koffertknäpp e Nr M 
444. Av förnic klat järn. 
Storl . 40x 26 mm. 

Schotullhake 
mössin g ot järn 
M 902. 21 mm 
M 903. 25 • 
M 904. 29 , 

Pris 0: 40 

av för
Pr duss . 

0: 40 
0 : 60 
0: 65 

Schatullhakar in. klock. 
Vänster och höger. 

Duss. 
Nr Längd Pr por por 

M 900 22 mm 0 : 10 0 : 85 
M 898 37 mm 0: 15 1: 45 

9 
~J1 

Rullsälja Nr M 379, 
dubbel, av förn ick la t 
jä rn . 
Bre dd mm 

13 
16 
19 
25 

Pr st. duss . 
0 : 06 0: 45 
0 : 08 0 : 60 
0 : 10 0 : 75 
0 : 12 1: -

Dub b la nitar av jä rn, 
förnick la de, fö r läde r
varo r . 
Nr M 877. 7x7 mm. 

Pris pr duss. 0 : 12 
Nr M 878. 8x7 mm. 

Pris pr duss. 0 : 15 
Dubbla nitar av fö r

nick lad mäss ing . 
Nr M 875. 7x7 mm. 

Pris p r duss . 0 : 25 
Nr M 876. 8x7 mm. 

Pris pr duss . 0 : 30 

Båtskrapa Nr K 925. 
Längd 24 cm, med två ut
bytbara skrapstå l, 7 o ch 
10 cm. Två sk rapo r i e n 

Pris 3: 25 

Sickling Nr K 491, ov 
Sandviks -fabrikat. Extro 
prima sick ling ev härdat 
och pole rat stå l. Storlek 
0,60x6 2x 125 mm. 

Pris 0: 65 

Sandpappe rshållo re Nr 
K 93. Av svar t gummi. 
Håller papp e re t orubb 
ligt . Storlek 14x7 cm . 

Pris 3 : 95 

Konstläd e r, s. k. pego
moid för be klä dnad av 
app a rat lådo r, resegram 
mofone r m. m. Prislisto 
jämte prove r erhål les 
ti 11 sjö lvkos tnodsp ris 

kr. 1:
Aterbeta los vid ord er 

på kon st läde r . 

Scindpapper Nr M 60. 
Ark i sto rlek 24x 28 cm. 
Finnes i grovlek: 000, 00, 
0, I , 2, 3, 4, 5 oc h 6. 
Grovl. Pr ork 
000-3 0: 10 

4-5 0 : 12 
6 0 : 15 
Sandpapp e r band , 

Nr N 400, bredd 10 cm. 
10 m lö ngo . Gro vlek 00, 
0, 1, 2, 3. Pr 10 m 1: 70 

Smärgelduk i sto rl. 21 
X29 cm. I grovlek, 000, 
0 , FF, 1, 2, 3. 
Nr M 821, norm alk va li-
tet. Pr ork 
000- 1 0: 35 

2 0 : 40 
3 0 : 45 

Nr M 822, kraftig, hög-
sta kva lite t. Pr a rk 
000- 1 0 : 65 

2 0: 70 
3 0: 75 
Smä rgelduk Nr N 399 

i rulla r. Hög sta kvalitet. 
Bre dd 21 cm. I gro vle k 
000, 0, FF, 1 och 3. 
000- 1. Pr m 2: 40 
N r 3. Pr m 2 : 55 

Smärgelpapper Nr M 
537. I stor lek 22x 30 cm. 
Finnes i g rov lekarna 00, 
0, 1, 2 och 3. 

Pris p r ork O: 12 
Pris pr 10 ork 0 : 95 

Möbelorn11m11nl av björk, handskurna . 
Nr M 930, storl. 320X200 Nr M 934, sto rl. 110X55 
mrn. Pr st. 14 : 50 mm. Pr st. 3 : -
Nr M 931, storl. 350X l00 Nr M 935, storl. 170,<60 
mm. Pr st . 4, 50 mm. Pr st. 4: 25 
Nr M 932, sto r I. 130X 115 N r M 936, sto rl. l 15X50 
mm. Pr st. 4: 75 mm. Pr st. 4: 75 
Nr M 933, storl. 135x90 N M 937, storl. 205x 50 
mm. Pr st. 4: 25 mm. Pr st. 2: 75 

mm. Pris pr par 18: ·-
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Nr M 938, sto rl. 225x 95 I 
mm. Pr st. 6: 50 
Nr M 939, stor l. 190)< 180 
mm. Pris pr por 15:5 0 
Nr M 940, sto rl. 300X 105 I' 
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I 
Flytande kallim, färdig

be rett fö r användning . 
Bästa lim lär fanering o. 
hobbysnicke ri . Lätt att 
a rbeta med och säkert 
bindande . 
Nr M 825, ¼ kg burk. 

Pris 1: 60 
Nr M 826, ½ kg burk. 

Pris 2: 50 
Kallim Nr M 59, ä r i 

pu lve rform o. uppläs es i 
ka llt va tten. 

Pr 100 gram 0: 35 
Pr ½ kg burk 3: 50 

Konsthartslim, Cosco ri t, 
i pulve r . Blandas endas t 
med ko llt vatten och är 
genast fä rdig t fö r bruk. 
Användes för all slogs 
trälimningor dä r absolut 
vattenlast limlog fordras. 
Nr M 323, i burk med 
175 gram. Pris 1 :65 
Nr M 324, ½ kg burk. 

Pris 4 : 25 

Träplast Nr M 569, är 
form bar, vattenlast och 
klistronde för reparatio
ner av a ll o slogs tr äin
redn inga r, såsom : utfyll
ning av spri ckor, logar, 
'<Visthål etc. i bord, sto
la r, golv, dö rrar m. m. 
I bleckbu rkar i nneh. c,a 
15~ gram . Pris 1: 40 

Träplast Nr M 589, i 
b leckburk inneh. ¼ kg . 

Pris 2: 10 
Träplas t Nr M 590, i 

bleckburk inneh. ½ kg. 
Pris 3: 50 

~~ 
Fanerpress Nr K 948 

för mindre amatör- och 
ir,tors iao rb eten. Bestå r 
av två presskivor av 
blocklomell trä i format 
30X50 cm med t re po r 
spännk lotsar med bultar 
o. kraftiga v ingmutt rar. 

Pris 16: 50 
Bult Nr K 949, läng d 22 

cm, d iom. 12 mm m. två 
bri cko r och kraftig ving
mutte r av mässing. Sam
ma bult som i ovanst . 
press, lämplig för dem 
som vill göra pressen 
sjä lva. Pr st. 1: 10 

Faner 

Fanersortiment Nr M 628 fö r inläggningar s. k. 
intar siaarbe ten m. m. Sort imentet utgöres ' av 
minst 10 ol ika 1 mm fane r av svenska och ut
ländske tr äslag i bitar i en till 6 kvdm storlek . 
Sammanlagt c ,o en kvm pe r sortiment. 

Pris 8: 75 
Möbelfaner, störr e format än ovanstående, för 

fanering av mindre möb ler m. m. Finnes i 60 cm. 
långa och 20-30 cm. breda blad buntade (6-8 
liktecknode blod) till bunta r om c,o en kvm. 
M 802. Alm Pr bunt 7 : 50 
M 808. Ma hogny, honduros 7 :'-
M 811. Mahogny, sopeli 5 : 50 

Mikroholz 
Mikroholz, äkta lövtunt fane r av högsta kvali

tet som är limmat på specialtillverkat papp er, och 
behand lat enl igt en patenterad metod som gör 
träfibrerna smidiga , så at t trä et inte reser sig, 
och ger enastående bäjlighet vid bearbetn ing. 
Faneret kan böjas knivvasst med elle r mot fib er
ri ktningen. Mikraholtz är mycket lättarbe tat och 
ger resultat öve r a ll förväntan. Kan med vanligt 
tapetklister kli stras på vägga r lär pane lning och 
med fl yta nde kall im elle r annat lämpligt lim 
klist ras på vi lket underl ag sam helst utan press. 
Mikra holz användes dessutom inom slöjd - och 
möbe lin dustri n, bokbin deri och till etuier och kar
tonge r, till rek lam- och skyltmateria l, lamp
skärmst ill ve rknin g och hobbyarbeten. En händig 
pe rson hor oanade möjlighe ter med detta mate
ri al. Det kan betsas, lackas, banas, plastbehand-

Träbets 

Betser Nr M 668. Ljus· 
äkta, vattenlös lig a· o. am
moniakbeständiga äkta 
betser, av Herdins ab r . 
Säljes i påsar innehål
lande färg för c,o ¼-½ 
li te r tr äbe ts. Bruksanvis
ning medföljer var je på
se. Finnes i följande fä r
ge r , Röd 51, Mahogny 
52, Gul 53, Orange 54, 
Bruno cker 55, Ljusgrön 57, 
Mö rkgrön 58, Ebenholz
svort 59, Cede r 60, Mass
grön 61, Ljus ek 62, 
Mörkmahogny 63, Mörk 
valnöt 65, Marinb lå 68, 
Antikg rön 69, Modebrunt 
71, Mahognybrun 72, 
Ljus valnöt 75, Sil ve rgrå 
77, Gråbrun 78, Oliv
brun t 80, Gamma l brun . 
81, Antik ek 82, Mellan
brun ek 83, Mörk antik 
ek 84, Stålblå 85, Röd
brun 86, Björk 94, Gu l 
björk 95, Alm 96. 

Pr påse 0: 50 

BRONSFÄRG 
las, sli pas, po leros etc. Mikroholz leve reras i i två grovlekar , pakete-
rull a r om 3 eller 10 löp meter i 70 cm br edd och rade i påsa r om 10 gr. 
finnes i föl jande träfärger, N r Farg Gravl. Pm 
Nr M 141, björk. Nr M 144, jacaranda . , M 26. Aluminium F50 0: 28 
Nr M'142, valnö t, lj us. Nr M 145, mahogny, lju s. M 28. , FlOO 0: 32 
Nr M 143, val nät, mörk. Nr M 146, mahogny, mörk.i M 30. Ljusguld F50 0: 28 

Pris pr 3 m 10: 50, pr 10 m 31: - M 31. , FlOO 0: 32 
_Mikroholz Nr M 140 i satse r med sex o li ka ark M 32. Koppa r F50 .0 : 28 

i storl ek 25X35 cm av ovanstående sorter. M 33. • FlOO 0: 32 
Pr sats 3: 75 M 34. Mörkguld FSO .0: 28 

Fonern å l Nr K 765, m. 
bake litskaft och nål av 
stål. Längd 23 mm. 

Pris pr 6 st. 0 : 45 
Kalkerpapper 

Kalkerpapper Nr M 52, 
blått, fö r kop ieri ng av 
lövsågsmöns ter, monog r. 
m. m. I ork sto rl ek 44X 
57 mm. Pr ark 0: 40 

Tejprulle Nr S 191, av 
transpa rent cellofan, 19 
mm bred. Självhäftand e. 
I p låthålla re med avr i
vare. E1t utmärkt hjä lp
mede l vid intarsiaarbe
tet . Pris 1: 40 

M35 > Fl00 0: 32 
,,- _ ·-.-.Is_··. M 36: Eldfärgad F50 .0: 30 

M 38. G rön brons F50 .0: 35 
M 40. Blåb ra ns F50 0: 40 

Stå lspackel Nr K 806, 
m. pånitat lackerat hand
tag. Bredd i mm. 

30 55 75 
Pris 1: 10 1: 40 1: 75 

Spåcklar Nr K 381, av 
prim a b jörk. Bredd i mm 

60 80 
Pris st. 0: 12 0: 15 

100 120 
0:18 0: 20 

"'et. ·- - . - -I 
Kittkniv Nr K 783, av 

vitpole rat pr ima stå l m. 
nita t trä skaf t. Hela läng
den 18 cm. Pris 1: 10 

Bronstinktur Nr M 42 f. 
tillblond ning av brons
färg er med ovan ståen de 
bronspulver. I flasko r 
om 100 gram . 

Pris pr flaska O: 90 

SI , Id 

Branserpensel Nr E 298 
av prima svar t tagel. 
Bredd 10 mm. Pr st. 0: 25 
Bredd 12 mm. Pr st. 0 , 28 
Bred d 14 mm. Pr st. 0 : 30 
Bred d 16 mm. Pr st. 0: 35 

Bladguld 
Bladguld M 159 av 22 

karat guld, orange. I 
bö cker om 25 blad 
storl ek 83X83 mm. 

Pris pr bak 7: 50 
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Må larpensel Nr K 151 
Ianstrykare ), med l~,ng 
svart bo rst, extra prima 
kval itet. Kraftigt lind~d e 
och försedda _med Iarn
ringo r. Vulkaniserade. 
Storl. nr Diam. mm Pris 

2 20 1:50 
4 25 1:8 5 
6 30 2: 90 
8 35 3, 75 

10 40 5 : 20 
12 45 8: 10 
14 50 10: 30 
16 55 14: ,10 
18 60 19: 75 

Målarpense l Nr K 150 
lonstrykare ), med svar t 
ren borst i alum inium
hylsa. Vulkaniserade . 
Storl . nr Diam. mm Pris 

2 20 O:~ 
4 25 1 : -
6 30 1:25 
8 35 1: 40 

10 40 1: 65 
12 45 1: 90 
14 50 2: 60 
16 55 3: 10 
18 60 3: 45 
20 65 4:35 

Hårmodd lore Nr K 366, 
i bleckhylsa r med vita 
skaft . Extra fin kva lite. 
Vulkanise rade. 
Bredd 1½" 2" 
Pris 0: 95 1: 15 

Modd lore Nr K 457, av 
fin svart bo rst. Tjock lek 
5 mm. 
Bredd 2" 2½" 3" 
Pris 0:75 0: 951:15 

Ströpplore Nr K 827, 
är ett mycket prakt iskt 
och a rbetsbesparande 
verktyg för ströpp li ng av 
stor a yt or . Rullen är 23 
X5,5 cm och öve rdrag es 
med en utbytbar grov 
maskig strumpa av mjukt, 
vitt garn . 

Pris utan strumpa 14: -

.Strumpa fö r ovanstå
ende ströpp lo re, f innes 
i två al ika maskgrovl. 
Nr K 329, för limfärg. 
Nr K 831, fö r o li efärg. 

Pr st. 4 : -

Skriv- och kontorsmateriel 

Lockeringspensl o r Nr K 
905, högsta kva I ite, vu I
kaniserode, i tjock fl at 
modell med lång bo rst, 
i f örnicklade hy lsor m. 
polerade träskaft . 
Bred 1 ½" 2" 3" 
Pris 1: 35 1 : 60 2 :20 

Fernisspensel Nr K 904 
är i likhet med K 905 
men i lägre kva li te och 
korta re bor st . 
Bredd 1 ½" 2" 3" 
Pris 0 : 90 1:30 1:5 0 

Fördrivore Nr K 364. 
För oljefärgsförd ri vning i 
b leckhylsa, tjackl. 8 mm 
av prim a vit borst . Borst
längd 65 mm. Bredd 87 
mm. Pris 4: 20 

Fördrivore Nr K 351, av 
grövlingshå r, ind ragna i 
benplatta. Med polerat 
träsk alt. Bredd 2½". 

Pris 3: 50 

Lackpen slor Nr K 823, 
f lata, av vit tagel, vul
kaniserade, i fär tenta 
b leckhy lsar med polerat 
träskaft. 

N r Bredd mm 
Sorl. 1. 12 

2. 14 
3. 16 

Pri s 
0: 50 
0: 55 
0: 60 

Lockpenslar Nr K 324, 
sam fö regå ende, men av 
prima svar t hår . 

Nr Bredd mm 
Storl. 1 12 

2. 14 
3 16 

Pris 
0: 95 
1: 10 
1: 25 

Schablonpe nse l Nr E 
299, tvärsku ren styv bo rst

Postblock Nr P 37. 100 
prima pastpapper i kvor
taf ormot, blockat med 
kraftig kartong . Stor lek 
22x 28 cm. 

Pris pr block 2: -
Postblock Nr P 41, 

block om 50 ork l injerat 
fint brevpapper. Storl. 
17x 27 cm. 

Pris pr black 0: 95 

~ 
Kuvert Nr P 38, avsed

da för pastpoppe r N r P 
37. Vita. Litograf erade 
på insi da n. Stor leg 12½ 
X 15½ cm. 

Pris pr 50 st. 0 : 80 
Kuver t Nr P 39, för 

papper N r P 41. Vita . m. 
grått fod er. Storl ek 9½ 
x 17½ cm. 

Pris pr 50 st. 1: 75 

Penselhondtag Nr K 992, 
patentsökt nyhet bestå 
ende av ett handtag av 
plast med genomgående 
meta ll ögla, som medelst 
vingmutte r fastspännes v. 
penselskoltet. Handtaget 
ge r en verk I ig vi la åt 
handen och underl ätta r 
arbet-,t i hög grod. 

Pris 3 : -

Sämskskinn Nr K 383, 
extra prima . Användes 
vid målning, putsning, 
bilt vä tt m. m. Levereras 
i fö lj ande storlekar, 

pensel. 
Diom. 2 mm. 
Diam. 4 mm. 
Diom. 6 mm. 
Diam. 8 mm. 
Diam . 10 mm. 

Pr st. 
Pr st. 
Pr st. 
Pr st. 
Pr st. 

0 50 
Storl ek cm. Pris pr st. 

22x25 1, 30 
O 60 32x 35 3: 50 
0 ~~ 40x42 5: ?O 
o 43x45 6 , 85 
0 90 50x53 10: 25 

Skissblock med 100 bl. 
slätt vitt prima tr ä fritt 
pappe r . 

N r Storlek cm Pris 
P 83. 15x 21 o, 90 
P 84. 21 X30 1: 75 

Rutblack med 100 blod 
ruta t prima t räfr itt pop-
pe r . 

Nr Storlek cm 
P 80. lOx 15 
P 81. 15X 21 
P82 21X30 

Skrivblock med 
linjerat prima 
pappe r. 

Pris 
0: 55 
1: -
1: 90 

100 bl. 
träfritt 

N r Storl ek cm Pris 
P 78. 15x2 1 o, 95 
P 79. 21 X 30 1: 80 

Skri vblock m. 100 blod 
lini ero t konceptpapp er. 

Nr Storlek cm Pris 
P 65. 10X 15 0: 35 
P 76. 15x2 1 o, 65 
P77, 21x30 1, 25 

Spiralblock m. omslag 
av kartong o. inn ehå l
lande 100 blad koncept
pappe r. Storl. , bredd 
gånge r höjd. 
Nr P 5. Linjerat. Stor l. 
10x 17 cm. Pris 0: 45 
Nr P 6. Rutat. Storlek 
lDX 17 cm. Pris 0: 50 
Nr P 7. Linjerat. Storlek 
17X2 1 cm. Pris 0: 80 
Nr P 8. Rutat. Storlek 
17)<21 cm. Pris 0: 35 

Anteckningsböcker , med 
80 sido r lin jerat papper, 
i pä rmar av gul glans
kartong . 

Nr Storl ek cm. 
P 17. 7X 11 
P 16. 8x 14 
P 15. 10x 17 
P 14. 12X 19 
P 13. 17X20 

Pris 
0: 18 
0: 25 
0: 30 
0: 40 
0: 55 

45 



Anteckn ingsböc ker, med 
pä rma r av vaxduk, imit . 
och med 96 kassaboks· 
linjerade sidor. 

N r Storlek cm. Pris 
P 18. 8X14 0: 75 
P 19. 10X17 0: 90 
P 20. 12x 19 1, 15 
P 21. 17x2o 1, 40 

Vaxduksböc ker, linjera
de och med alfabetiskt 
register i konten . 

Nr Storl ek Sido r Pris 
P 22. 10x17 96 1, 55 
P 23. 12X 19 128 2: 10 
P 24. 17x20 96 1, 95 

Fakturapörm Nr P 26 i 
fint utför ande med tyg 
klädd rygg och bro me
kanism. A4-kvo rtolor mot. 
26X3 1 cm. Pris 5 : 80 

Register Nr P 27 fö r 
ovonstöende pärm, av 
kraftig t papper med för 
stärkta hö I. Pris O: 80 

Hö\s\ag Nr S 203, av 
kraftig p\öt, lack. Stan
sar hö\ passande vanli 
ga konto rspärmo r. Be
hö\\ore fö r avfa ll i bot
tenplntton. Pris 4: 75 

Kuvertfuktare Nr S 234. 
Lit~n praktisk appa rat 
för fuktn . av kuvert, ad
resslappar etc. Av fär 
n icklod mässing . Storl ek 
17x54 mm. Pris 0: 65 

Gummi snodd av extra 
prima gummi färp. i pö 
ser om c,a 50 st. 

Nr Diam. Pr 50 st. 
S 209. 3 cm 0: 25 

Häftapparat Nr S 10. 
, Rex0\,. Kroflig konst ruk
tion helt i stöl. Uppfäll
bar för höltning även ö 
piano ytor, affische ring 
etc. Längd 12 cm. 

Pris 3: 35 

Häftklammer Nr S 11 
,24/6> passande bl. o. 
ovonst. apparat. I aska r 
om 1000 st. 

Pr ask 0: 65 

Häftapparat Nr S 194, 
fö r sövöl nit - som nöl
häftning. Genom botten
p lattans utfo rmning öven 
a nvändba r som hälttöng . 
Dessutom vid offische
ri ng, fästande av adress
loppor pö \ödo r etc . 
Längd 13 cm. Pris 8: 50 

Häftklammer Nr S 188, 
passande ovonst. höftop
porot Nr S 194 i askar 
om 1000 st. Pr ask 0: 95 

Mäftklammer Nr S 136, 
passande tidigare söldo 
höltoppo roterna ,Ma
jor,, i aska r om 1000 st. 

Pr ask 0: 95 

Trycke ri Nr S 117, med 
c :a 250 st. 6 mm höga 
gummityper, stora o. l ill a 
a lfab etet, siffro r o. skil -

l·etecken , pincett, typhöl
ore, färgdyna. Allt för

varat i trev lig kartong. 
Extra prima svenskt fab r. 

Pris 9 : 75 

Pristrycker i Nr S 215. 
Bestör av 20 st. 20 mm 
höga siff ror och 20 st. 10 
mm höga siffror, kraftig 
typhöllo re, stömpe\dyna, 
förgflosko, pinc ett somt 
500 st. dekorativa pris
loppor för skyltfönst ret. 
Ett gediget tryck eri av 
största värde för va rj e 
affärsidkare. 
\Brutto 32: -) 

Reolisotionspris 15: -

Dat umstämpel Nr S 118, 
försedd med datumsiff
ror, mönadernos namn 
samt örta\. Siffrornas 
höjd 3 mm. Extra prima 
svenskt fabr. Pris 1: 45 

Nummerstämplar , med 
4 eller 6 ställbara siffe r
band av gummi. För
nicklade och med pole
rade träskaft . 4 mm höga 
siffror. 
Nr S 177. 4-siff rig . 

Pris 1: 20 
Nr S 178. 6-siffrig. 

Pris 1: 85 
7 mm höga siff ror. 
Nr S 179. 4-siffrig . 

Pris 3: 70 
Nr S 180. 6-siffrig. 

Pri s 4: 65 

Univ ersalstämpel Nr S 
204, tjugo stämp lar i en. 
De pö konto r vanligast 
förekomman de stämpel
texterna skruvas from vid 
behov. Synnerligen prak
tisk. Höjd 14 cm. 

Pris 6: 30 

Kli ster Nr S 192, >Su
pe rgrip> ett överlägset 
foto- och kontorsgummi. 
Klist rar papper mot pop· 
pe' samt papper mot 
glas, trä o. meta ll. C ,o 
30 ccm i tub. Pris 0: 70 

Klister Nr S 193, som 
för eg. men i fla ska om 
c :a 80 kbc m m. pensel 
i lock et. Pris 1 : 75 

Klisterpense\ Nr S 183, 
vit borst i b\eckhylso m. 
po l. träsk aft, lä ngd c :a 
17 cm. Pris pr st. 0: 25 

Stömpeldynor, av ext ra 
prima fabrikat . Löda av 
lackerad p\öt, med lock 
och göhgjörn. Finnes. m. 
dyna i färgerna violett, 
röt t och svart. 

Stämpe\dyna Nr S 73. 
Storlek 64X42 mm. 

Pris 1: 35 
Stämpeldyna Nr S 74. 

Storlek 119X7 1 mm. 
Pris 2: 25 

Stämpelfärg Nr S 75, i 
flaskor om 20 gram med 
pensel och bakelitkapsel. 
Vio lett, svart e ll er röd 
färg . Pris pr flaska 1: -

Stämpel/ärg Nr S 189, 
>American,, d ryg och 
färgstark specia lprodukt 
som ej torkar i dynan 
men som omede lbart to r
ka r och e j smeta r vid 
stämpling. Fiasko om 25 
gram. Violett, svart, blö 
eller röd färg . 

Pris 1: ?5 

Kontorsgummi Nr S .59, 
i fiasko m. praktis k sjö\v
tötonde pöstrykore av 
gummi . Ej li ka bi\de11. 
Flosj<0 innh. 80 gram . 

Pris 1 : 40 

Kontorskli ster Nr S 115, 
ä r ett extra starkt pap
persk li ster. I aluminium
burk med pensel. I nnh. 
100 gram. Pris 1: 20 

Nr S 116. Burk inneh. 
200 gram. Pri s 1: 95 

Syndetikan Nr S 65, i 
10 cm \öngo tub er . Det 
bästa klist er fö r samman
fästning och \imning. 

Pris pr tub 0: 40 

Hektogrof, enk \osre och 
billigaste apparat var 
med mon kon m~ngh:,\
diga skrivelse r,. cir kulo_r, 
prislistor m. m. 1 upp till 
4 färger pö en göng . 
För handsk rift o . teckn. 

Nr U 887. Folioformat. 
Storlek 390X250 mm. 

Pris 26: 50 
Nr \J 888. Kvortofo rmat. 

Storlek 285x 2siri~ 2i , _ 
Nr U 889. Oktavfo rmat. 

Storlek 135x2 30 mm. 
Pris 14: ~5 

Heldografm assa Nr U 
890, för omgjutn ing elle r 
pöböttring av beg. hek
togrofer. Beskrivning 
medföljer . Kartong om ½ 
kg. Pris pr kartong 7: 50 

t-iektogrofb \öck Nr U 
391. Förgkroftigt, ger p6 
ovanstående hektogrofer 
upp till 80 st. godo av· 
tryck. Finnes: Blösva rt . 
violett, blått, rött och 
grönt. Fyrkantig bläck
fiasko om 25 gram. 

Pris 1: 25 

Märkpenna Nr E 216. 
En mycket praktisk pen
na lär textning av af
fischer och plakat, varu
märkning o. tex tning pö 
allo slags ytor, Papper, 
trä, glos, metall, feta 
yto r m. m. torkar ögon
blicklig en, vattenfast o. 
pe rmanent. Längd 12 cm. 
Med pennan fö lj er pö
fyllningspipett . och en 
fiasko sva rt färg . 

Pris 11: -

Specialbläck för ovon
stöende penna i flaskor 
inneh. 100 el. 50 gr. Fin
nes i färg erna rätt , 
svart, grönt och blött. 
Pipett medföljer . 
Nr E 21. 50 gr. Pris 3: -
Nr E 217. 100 gr . 

Pris 5: 25 

Il 
Lyxbläck Nr S 61, till 

reservoarp enno r i breda 
fyrkantiga flaskor, inne
h611onde 40 gram . 

Pris pr fia sko O: 70 

Röt: bläck Nr S 60, 5 
cm höga flaskor med 
patentkork innehö ll er 25 
gram . Pr fiasko 0: 60 

Kulpenna Nr S 235, m. 
snöre och skruvöglo för 
upphängning, varigenom 
pennan alltid f innes pö 
sin plats dö mon behö
ver den. Pris 1: -

Pr duss. 7 : 30 

Reservoarpenna Nr S 
167, , Tower, , av svart e l. 
grö p last, förnäm mo
de ll . Beslog av gu\d
doub le och pennstift av 
14 Kor . guld. Tillförlit 
li gt pumpkolvsystem m. 
genomskin lig b\äckbehöl
lare. Pris 24: -

Stencilstämpe l Nr S 161 • 
lcir mindre rek lamtr yck , 
cirkulär, medde landen 
m. m. Bed6r av en i 
kraftig metallrom inlagd 
lärgkudde ove r vi lken 
den moskinskrivno stenc. 
spännes. Ger skorpa, 
tydliga avtryck och av 
varje stenc il kon l ryckos 
möngo hundra exempla r . 
Stämpe ln lev. i kraft ig 
förvoringskortong o. öt
fäl jes av en fiasko svart 
tryckfärg med pensel, 10 

Reservoarpenna Nr S 8, 
>Tower D, är helt lik a 
fär egöende med undan
tog av stiftet, som ö r av 
rostfri meta ll , kromi ri· 
diu m. Pris 3: 75 

Reservoarpenna Nr S 9 
är en kulpenno som skri
ver med vonliAt roser
voa rbl öck och är dörför 
lätt och b ill ig att fy ll o. 
Hor pumpkolvsyst em m. 
geno mskinlig bläckbehål
lo re. Genomskriftskopior 
kon härmed skri vas med 
b läckpenna. 

stenciler med ramt ryck 
somt brukso rwisn. Tryck-
yta 65xl02 mm. 

Pris 22: -· 

Stencilstäm pe \ Nr S 162, 
som föregöe ndo men rn. 
tryckyto 47x75 mm. 

Pris pr sots 16: -

Stenciler Nr S 163, 
större för stämpel S 161. 

Pris pr 10 st. :?: 50 

Stenciler Nr S 164, 

Radervatt en Nr S 114, 
särskilt kraftigt o. effek
tivt lär bo rttagande av 
blöckf löcko r pö pappe r, 
tyger m. m. I bakelit 
hy lsa. Pris 1: 50 

i!-~ 

Pris pr st. 16: 50 

ZS?t 
Fyrfärgspenno Nr S 3, är av förslkl ossig t eng

elskt fobrikoL Helautomatisk. Genom tryc k pö en 
knopp föres önskad spets from, med rött , grönt, 
blött eller blyertsstift. Penon ä r helt av förkro
mad metall. En tub reservstift i sort. färger med
följe r. Pris 12: 25 

mindre lär stämpel Nr S Skrivmoskinsborste Nr S 195, med hård och styv 
162. Pris pr · 10 st. 1: 30 borst för rengöring av typerna. Längd 31 cm. 

Stencilfärg Nr S 165, 
svart i 100-groms fiasko 
m. pensel i skruvlocke t. 

Pris 3: -

Pris 0: 90 

Skrivmoskinsborste Nr S 196, med \öng och mjuk 
borst fö r rengöring i maskinen. Längd 33 cm. 

Pris 0: 95 

f ickpenna Nr S 221. 
Skruvpenno med b lye rt s
stift. Skaft av plas t med 
förnicklad spels o. klips . 
Längd 13 cm. 

Pris pr st. 0: 95 

K-ulpenna Nr S 220 ä r 
i kombination med bly
ertsstift vilket framföres 
geno m vri dn ing pö skaf
tet. Huv med klips av 
bronsfärgad plast och 
spetsa r av förgylld me
tall. Pri s 1: 75 

Kulpenn a Nr S 219. En 
ele gant penna med me
tallhuv, för sedd m. klips. 
Finnes i svart e ller kop
parfä rg ad p last. Längd 
12½ cm. Pris 1: 75 

Kulpenna Nr S 226 är 
en kraft ig penna av p last 
i sort. fä rger . Huv med 
klips av plast. Längd 13 
cm. ~ris pr st. 1 : 35 

Pris pr d uss. 12: 50 

Kulpen no Nr S 222 av 
plast och i modell lika 
lär eg. Längd 12½ crn. 

Pris pr st. 0 : 75 
Pris pr duss. 7 : -

Reserv patroner passan
de ovonstöende somt de 
flesta av kulspetspen
nor. Finnes med röd e l
ler blö pasta. 
Nr S 236, röd. 
Nr S 237, blö. 

Pris pr st. 0 :50 
Pris pr duss. 4: 50 
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<=: I GLO 
Fickpenno Nr S 2. Bly

ertsskruvpenna kombine
rad med kraftigt fö rsto

' ri ngsglas i ena änden . 
Pris pr st. 4: 50 

Blyertspen no Nr S 225, 
,Eagle > ett prima eng
e lskt fa brik at, finn es i 
hårdh etsgrad erno, HB, F, 
H 2H 3H, 6H och 6B. 

' ' Pris pr st. 0 : 55 

Timmerma nspenna N r 
K 46, ova l. Med grov 
blye rts. Pri s pr st . 0: 20 

Timmermanspenna N r 
K 49, ex. prima kvalitet. 
Hå rd e ller mjuk blyerts 
finnes . Pris pr st. 0: 30 

t!l -· 
Pennhållore Nr S 130, 

för korta bl ye rtsp enno r 
som med denna kunna 
användas t i ll sista cm. 
Längd 12 cm. Pris 0 : 25 

Pennfodrol Nr S 154, 
av kraftigt, mönsterpr es
sat läde r med b li xtlås . 
Stor l. 22X 7 cm. · 

Pris 2: 75 

Pennformerore Nr S 153, 
av p last med löstagbart 
stål. Längd 26 mm. 

Pris 0: 25 

Rodergummi Nr S 126, 
l är b lyerts , snedfasat i 
båda ändarna. Ett fö rst
klassigt rodergumm i, 
längd 65 mm. Pris 0:30 

Raderg,ummi Nr S 168, 
lika fö regående , men m. 
halva gummit för bl äc k
radering. Pri s 0: 40 

Pennfor merore Nr S 224 
med två kniv rulla r . Gju 
tet och frostl ac kerat sta
tiv at t skruva last i bard . 
Spånb ehålla re av cellu
loid . Hö jd 10 cm. 

Pris 14: ·
Pennfo rmeror e N r S 

239, med en knivrulle , i 
ävi rgt li ka fö regående . 

Pr is 9: 7 

Pennvässare Nr S 7, i 
form av en skriv maski n 
av plas t . Stor l. 50X55X 
35 mm. Pris 1: 10 

~ 
Cirkelpa ssare Nr S 186, 

av mässing, att sätta på 
b lye rtspennan. 

Pris 0 : 30 -~ 
lllicil-

lnsatscirkel Nr E WO, 
med stå lspets, bly erts
spets och dragsti ft utby l 
bara . Svenskt fabrik at. 
Lämplig fö r skolbruk. Av 
förnick lad mässing . 
Längd 12,5 cm. Pris 3: 90 

-- - -
=--- 10 ,,_ , ...... 

-ou.:1- - -~ 

Skolbestick Nr E ~8 m. 
passare och dragstift i 
etu i sto rl ek 135x 50 mm. 

Pris 3: --
---~--

- ------ -
~)~ --~~ ·-= 
-o..-- -O l lU "'-

-oaaa !!!!!~' . 
Radergummi S 206, rött, 

storl . 38x25 x 9 mm. 
Pr is 0 : 25 

Ritbestick Nr E 49 mec! 
passare av po lerad ocl • 
förnicklad mässing ; 
sammetsk lätt etui i stor
lek 165X65 mm. Pris 7: 50 

Rengöringsgummi S 12 
för rit are. Storlek 25X 
25X 50 mm. Pris 0: 90 

4.8 

r:r::::e:==: 
Drag sti ft Nr E 23t. för 

skolbruk. Svart häskaft. 
Längd 14 cm. Pris 3: 25 

Drag st ift Nr E 293, av 
f inpol erat stå l med skaf t 
av ebon it . Längd 145 mm. 

Pris 6: 25 

Ritbestick Nr E 25. för ingenjör er, ritare och 
tekn stud. Precisionsin strum ent i hög kva lit et ov 
pol.· stå l och !ö rn. mässing. Samme_tsklätt _etui i 
storl. 12x 27 cm med innehål l en l. ill ustrot,on en. 
Bl o med sl reck- och punktlinje ringsapparat. 

. . p~ ~: -

Ritbestick Nr E 286, innehåll ande 2 passar e, fi_ä
de rpassa re, dragstift, l örl ängn ing sled m. m. Far
va ras i sammetsklätt etu i i storl ek 230x8 5 mm. 

Pris lJ: -

Nedanstå ende pa ssare ära i förnämsta utfö
rande av pol erat nysilve r med stå lspetsa r. 

Pas;are Nr E 288 med svängb ara spetsar fö r 
stål och blye rts. Längd 135 mm. Pris 5: 80 

Passare Nr E 291 med blye rts- och stå lspets. 
Längd 115 mm. Pris 13: -

Passare Nr E 290, stor modell, med blye rts- och 
stå lspets, fö rl ängningsled och dragstift._ Läng?d 
155 mm. Pris 18: _5 

Nollci rkel Nr E 287 med bly erts- och stå lspets. 
Längd 115 mm. . .. Pri s 8: ·-

Nollcirkel Nr E 292 i kraftigt utlorande __ med 
d ubbl a stå lfj ädra r, blye rts- och stå lspet~. Langd 
120 mm. Pris 11: 25 

Linjal Nr S 131, av po
lerad bok med infäll d 
meta llskena. Vit lackera d 
fasning med mi llim eter
g rade r ing. Längd 30 cm. 

Pris 1: 45 
Linja l Nr S 132, .. sam 

för egåen de men lang d 
40 cm. Pris 1: 80 

Rc,kneap parai Nr S 2 
för addition och subtrak 
tian av upp till 7-silf ri 
ga tal. Med någon trä 
ning kan man uppnå sto 
snabbhe t . Storlek 115 

Gradskiva Nr E 274, 57 mm. Med etui. Utfö r 
av l mm celluloid. Diam. lig bruksanvisn ing med 
10 cm. Pris 0: 75 fö lje r. Pris 7: 

Räknestickor av vä r ldsmä rket NESTLER, pr eci 
sionst ill ve rkade av ädel trä med grave ra de cellu
loidska lar. Spl itte rfri löpa re m. lärn. ram. Total 
längd 295 mm. Alla förs ed da med samtliga er
forde rliga ska lor. 

Nr E 1, Nestler >Darm stadt> 
Nr E 2, Nest ler >Rietz> 

Pris 42: -
Pris 25: -
Pris 41: -Nr E 3,.Nest ler , Elekt ro> 

Fickräknestickor, NESTLERS pr ecision st i I lverkn ing 
av stark vi t ana git, t unn modell. Försedda med 
samtliga erforderliga ska lor. Skol lä ngd 125 mm. 
Med läde rfodra l. 

Nr E 4, system , Dar mstadt >. Pris 28: -
Nr E 5, system >Elektra>. Pri s 28: -

Fickräknesticka Nr E 6, NESTLER, endas t med 
grundsko lor , trigon omet ri ska skala r och måttskala . 
Med läderfodra l. · Pris 14: -

Fickräknesticka Nr E 
'}]2 , Diva Elektro>, ett 
förstklassigt fabr ika t med 
graverade skala r i hög 
precis ion och tunn mo
dell. Läng d 15 cm. Med 
läd erfodral. Beg ränsat 
parti til l myc ket nedsatt 
pr is. Pris 16: -

Räknesti cka N r E 201 
av lövt rä med tryck ta 
skalor. Längd 27 cm. Med 
fodral. Pri s 3 : 95 

0 ' 
' 

Grad skiv a Nr E 241, 
av polysly ren. Grad erad 
0-200 nygrade r och m. 
cm-skala. Längd 15 cm. 

Pris 2: 25 

Skalgradsk iva Nr E 3, 
av plåt. Grade ring 0-
180 grader . Längd 9 cm. 

Pris 0 :2 0 

Grads kiva N r E 242, 
av gl ask lar vinylite. Pre
cisionsskala 180 gr ade r 
med ha lvgra dersst reck 
fasad kant. Längd 16 cm. 

Pri s 2 : 90 

Ritmall N r E 165, av 
celluloid, ar en utmärkt 
hjälp vid r itarb ete n. 
Ma ll för drag a nde O\' 
se ktione ringslinje r samt 
hiälpl injer vid textn ing 
m. m. Bruksanvisning 
medfölje r . Längd 12 cm. 

Pris 1 : 25 

Textschabl oner, av ce l luloid med 3, 5 e ll er 7 mm 
hög stil, rak e ller lutande. Satserna bestö r ov 
schablone r ti ll stora o. l il la alfabetet samt siffror. 

Schablon Nr E 195, rak stil. Pris pr sats 4: 90 
Schablo n Nr E 196, lutande stil. Pris pr sats 4: 90 

OBS I Uppgiv önskad st i lstorle k. 

Schabl onhåll are Nr E 197, längd 16 cm. Pris 1: 95 
Schabl onhåll are Nr E 233, längd 28 cm. Pris 2: 25 
Schablon penn a Nr 198, för tusch. Finnes fö r 3, 

5 elle r 7 mm stil . Pris 2, -
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Eo ,,.,pporn, ,, prn'" ' ' 0<h drl,- ffi~9/J.'l/J'I besparande j!lmrön med p:u alle\1· 
llnjal,, vinkellrnk.11.r; 16sa 1ib lor o,h 

~nubk1va. , 

KITAPPAIIAT 
1. Alla leder I pa111llellogram1y11em et 

Il.ro fönedda med kullager. 

2 , Apparaten leven-ras med fjldra r l'llr 
u1balanserlngen. Nlgon merlr.011n11d 

för de nna deta lj till komme r llålede.s ej 

3. Rllhuvudei ligger v.111 1 handen och 
ar~tar tfter samma principe r 10m 

en 11or ritapparu , 

4 . _Yinkelomr!de 45°-0°-90° . Automa-
11sk in11Hllning och IAsning ffir n 1 

15:e grad. Mellanl!lg,n läsas manue llt. 

5 , Skalorna llro 260 resp. 350 mm ting a 
oc h Ve cror levereraa Ink l, e u par 

med dodning 1· 1 och 1:2,5, 

Ritappa rat Nr E 254 ,V ECTOR> med parall e ll 
systemet ov bl åan löp t stå l och med 8 st. kull ag er . 
Linja lerna av alumin ium. För r itbräd en i fo rmat 
upp til l c ,a 90x6 5 cm. Pris 58 : ~O 

Ritbord ov 16 mm blocklome lltr ä , cellu losa be
handl at. Reglerba rt i o lika lutningsvinkla r. Extra 
kraftigt och välgjort bord, som kan rekommen
deras. 

Nr E 162. Storl ek 63x38 cm. Pris 14: 75 
Nr E 163. Storlek 88X63 cm. Pris 27: -
Paral\ellföring nr E 132. Genom denna parolle l l-

lö rin g b lir vinke ll injolen obe höv li g , med osviklig 
säke rhet d rage r man pora l le l la streck utan av
vikels e. Linjalens längd 63 cm. Atfö l jes av allo 
erforde rl iga dela r fö r fostsättn ingen, jämte mon' 

·~~ 5 

Vinklar, av g losk lar po lystyren, med graverad 
måttskalo. Längden avse r måttskalons längd. 

45-GRADERS. 60-GRADERS 
Nr 

E 180. 
E 181. 
E 182. 

Längd cm 
15 
20 
25 

Pris 
1: 70 
2 · 25 
2 : 70 

N r 
E 177. 
E 178. 
E 179. 

Längd cm 
20 
25 
30 

Pris 
1: 70 
2: 25 
2: 70 

Linjaler, av hård glas
klor ce l lu loid med fa sad 
kant o. grad ering i mm. 
Svenskt fob r. Praktisk o 
och hå llb a ra . 

Nr 
E 206. 
E 207. 
E 244. 

Längd 
20 cm 
30 cm 
40 cm 

Pris 
1: 15 
1: 50 
2: 2L' 

Kurvmallar, av glas
klarr bö jli g t mate ri a l. 

Nr E 239, längd 31 cm. 
Pr is 2: 25 

Nr E 240, lä ngd 16 cm. 
Pris 1: 40 
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Ritpapper 
Ritpap per i ark. Ma11, 

god kvalitet. 
Nr Starl . cm Pr 10 ork 

E 79. 50x65 2: 25 
E 80. 32X50 1: 10 

Ritk artang Nr E 81. Vit 
kartong med glältod yta, 
lämpliA fö r tuschteckn. 
Extra fin kvalite. Farmot 
25x32½ cm. 

Pris pr 20 bl od 2: 75 

Ritkarlong Nr E 131, ä r 
i li khet med E 81, men i 
storl ek 16X25 cm. 

Pris pr 20 ork 1 : AO 

Millimeter pa pr,er Nr E 
36, sto r lek 48x 60 cm. 

Pris pr 10 ork 2: ?5 

Millimeterpop pe r Nr E 
87. Storlek 30X40 cm. 

Pris pr 10 o rk 1: t':O 

Ritningsblank etter, oO 
bl od genomskinliq l ril · 
pappe r med trvck t rom 
o. tex t en lig t SMS-stnn
dord, pä rmode, i b lock. 

Nr E 258, form at AA 
21 x 29 cm. Pris 6: -

Nr E 259, format A3 
42x 29 cm. Pris 10: 50 

Blåkop ieri ngs
popp er 

Blåkopieringspapper Nr 
E 84, fär kopi eri ng av 
ritning a r m. m., ni vc r v i
ta linj er på djupbl~ bot
ten. Tunt, 55 gram pr 
kvm. Bredd 75 cm, längd 
10 m. Pris pr rull e 5: ')5 

Blåkopieringspapper N, 
E 85, tjo ckt, 110 gram pr 
kvm. Bredd 75 cm., 
lä ngd 10 m. 

Pris pr rul le 7: -

Textpennor Nr S 13, 
ATO-model l. 11 st pe nnor 
i bredd 0,35-2,8 mm, 
uppso tto på ko rl o. 

Pr sats 1 : 7:, 

I 
Tusch, garantera t vat

tenfast och läi-tflytand e. 
Finnes i fö lj ande färger, 
1 sva rt, 2 vit , 3 orange, 
4 \i usgrön 1 5 gu l, .S mörk
grön, 7 kobo11blå, D ul
tr a mar in, 9 scharloko11, 
10 ca rmin, 11 :cinnober, 
12 preussiskt blå, 13 indi
go, 14 vio lett, 15 bränd 
siena, 16 murstensrä d, 17 
sieno, 18 sepiab run, 19 
grå. 

Tusch Nr E ,12. Flasko r 
med penna i ko rken och 
c,a 15 gr. \usch i n6gon 
0·1 ovanstående ii:,rg er . 

Pr fi asko 0: ,,5 
Guldtus ch Nr E 238. 

Fiasko med c ,o 15 gr . 
tusch i guldförg . 

Pris 0: 75 

Tuschpat ro n E 33, med 
svart tusch. Praktisk och 
bekväm vid fy ll ning av 
drag stift. Okros sba r . 

Pris 1: -

Plakotf ärg N r E 155, är 
en vall enläsl ig tempero
färg med enastå ende 
täckkraft, starkt koncen
tr erad. Torkar matt. Den 
ka n användas i tex tpen
no, pensel e l ler färg
spru ta o. fäs te r pö opa
pe r, kartong, papp, tr ä 
och väv. Färg en i.ir ut
märkt lil l all reklam- o. 
dekorationsarb elen. Tu
berna c :o / cm långa. 

E 61 

~ s0-

11 1 : Jjg 
. - t 

/ 

-
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7 1 
E 63 E 62 E 64 

TAVELRAMAR, trävita av slä tt kvist rent ir ä. 
Limmad list, som ej slå r sig. Ra ma rna leve reras 
färdiga för hop sätt ning, med ti ll passade hörn med 
skruvhål. Skruv med fö lj er. 

Rom Nr E 60. Tavelmått och pr is pr rom: 
F6 F8 Fl0 F12 F20 F40 

11: 50 12: 25 14: - 15: 50 17: 50 22 : -
Ram Nr E 61. Tave lmått oc h pr is pr rom : 

F6 F8 F10 F12 F20 F40 
9: 75 11: - 12: 50 13: 50 15: 25 19: -

Rom Nr E 62. Tave lmått och pris pr ram : 
F2 F4 F6 F8 

3: 90 4: 50 5 : 50 6:-
Ram Nr E 63. Tave lmått och pri s pr ram : 

F2 F4 F6 F8 Fl0 
4: 25 5: - 5 : 75 6:25 7: 50 

lnkantram Nr E 64, trä - i~ I vit. Passar in i de övriga STANDARDFORMAT 
ra marna och öka r dar- F 2= 24x 19 cm. 
med ra mbredden med F 4= 33X 24 • 
minskning av tave lmått en. F 5= 35X 27 > 
Yttermått Tave lmått Pris F 6= 41 x 33 > 

,F 2 18x13 cm. 2 : 50 I F 8= 46x38 > I 
F 4 27x 18 2: 80 Fl0= 55x 46 > 
F 6 35x 27 3: 20 F12= 61 x 50 > 
F 8 40X 32 > 3: 40 F20= 73X60 > 
Fl0 49x 40 > 3: 75 F40= 100x 81 > 
F12 55x 44 > 4: -
F20 67X 54 > 4: 50 ~~~-
F40 94x 75 > 5: 30 I 

~ ,-L------, 

Kilramar Nr E 14 fär 
uppspänning av duk till 
o lj emå lning . Komplett m. 
kila r . 
Stor!. F6 
Pris 1: 65 

F12 
2: 25 

F8 
1: 80 
F20 

2: 75 

FlO 
2:
F40 

3: 50 

Pannåer Nr E 11 fä 
oljemålning , till ve rkad 
av 4 mm hård masoni t 
Användes numera all 
män! av såvä l amatäre 
som konstnäre r . 
Stor I. F2 F4 
Pris 0 : 55 0 : 80 

Textpennor Mr S 14, 
REDIS-modell. ') st. pen
nor i bredd ½-5 mm, 
uppsatta på karto. 

Pr sots 1: 3:, 

Finnes i föl jande ii.i r
ger : 1 svart , 2 vit , 4 
z innob e r, 5 mö rkr öd, (, 
carmin, ! gul, G oraPge, 
9 kobo ltbl å, 10 himmels-
blå, 11 ultram or in , 12 

DUK 

Målarduk i god 
linn ekva lit et. 

ha lv

Pris/m. 
8: -

17: -

F6 F8 
1: 30 1: 70 

Plakatpennor Nr S 15. 
7 st. o li ka pennor ; 
bredd 5-2 0 mm, uppsa t
to på kor la. 

Pris pr sats 2: .:0 

g rön , 13 lj usbrun , 14 
mörkbr un. 

Pris pr tub O: 65 

Nr Bredd 
E 56, 70 cm. 
E57, 140 > 

Pantogrof Nr E 136. En stabi l och vä lgj ord ap
parat av fernissad ek och med mässingsbeslag . 
Bil der kunna fö rstoras i 10 o lika fö rstoringsgrod er 
och upp till 150 cm storl ek. Rekom mende ras till 
dekoratö rer, sky ltmå lare , teckna re m. fl. fö r upp
fö rstoring av bil der, mönster, kartor , ri tni nga r, 
monogram m. m. Burksanvisning med fö lj er . 

Pris 7 : 85 

OBS! På grund av pack· 
ning ssvåri ghet er är. 
pan nåer det minsta sorn 
sändes av de två stör
sta fo rmat en. 

Målarkniv Nr E 158, 
med handslip ad 75 mrn 
klinga . Ext. prima svenskt 
fab ri kat. Skaft av po l 
rot lövträ . Pris 3 :9 -· Palellkniv Nr E 157 
med 85 mm klinga. 

Pris 1: 7 

Linolja i ren prima 
kvalitet i flaskor om 25 
gram. 
Nr E 279, kokt linolja. 
Nr E 280, rå linolja . 

Pr flaska 0: 65 
Siccaliv Nr E 23. På

skyndar torkn ingen av 
oljefärg . 25 gr. flaska. 

Pris 0: 60 
Terpenti n 

Terpentin Nr E 22, i 
flaskor innehå llande 25 
gram. 

Pr flaska O: 65 
Tavelfernissa i flask or 

om 50 gr . 
Nr E 24, blank. 
Nr E 30, matt. 

Pris pr flaska 1: 50 

Ritkol 
Ritkol Nr E 276. 5 st. 

15 cm lå nga finas te rit
kol i kartong med sand
papper. Pris O: 50 

Palett, i oval mode ll, 
av putsad och ol jad 4 
mm prima björkplyw ood . 
Nr E 12, storlek 15,5x 24 
cm. Pris O; 85 
Nr E 13, stor!. 23X 31 cm. 

Pris 1: 25 

Palettkopp av !örte n! 
plåt med fjäderfäste. 
Diam. 40 mm. 
Nr E 262, dubbel. 

Pris 1: 15 
Nr E 263, enkel. 

Pris 0: 70 

GllID' im 
Zinkvilt Nr E 20, I ex. 

stor tub , stor!. 15x 3 cm. 
Pris pr tub 1, 75 

Staffli Nr E '11;7, med 
3-delade ben , har blivit 
mycket omty ckt, då det 
tar liten p lats ihopföllt 

samt dessutom ä r mycket stabilt. Lämpligt lär 
olje- och akva rell må lning även i låg sittande 
ställning . Till verka t ev röd bok . Benlängd 136 cm. 
Total längd hopfällt 62 cm. Pris J.C, -

Staffli Nr E 268 ti I lver kat av utva Id fura och 
fernissat . Största benlängd 145 cm. samt hopskju
tet 86 cm. Pris 15: 75 

Staffli Nr E 16-4 av betsad fura med beslog av 
mässing . Höjd c,o 160 cm. Ett billigt och bro 
staffli för amatörm ålare. Pris 12, -

M6Iarskrin __ N r E 265 med löstagbar inredning 
somt plats for en pannå IF4). Skrinets storlek : 
36x 25x 5 cm. Innehåll : en pannå och palett . En 
stor tub vit oljefärg somt 20 st. mindre tuber 
4_ st .. pen slar, polettkniv , dubbel pa lettk opp , kol: 
llnol10 och terpentin. Pris J.C, 50 

M6Iarskrin Nr E 26-4 för nybö rj ar e. Skri n I 
stor I. 26,SX 16x 3,5 cm. av unicapopp . lnneh611: 
palett : 11 tuber studieoljefärger, en stor tub 
zinkvitt, 2 penslar , palettkopp, li no lja och terpen
tin . Pris 15: 50 

Linoleumsn i ttsats Nr E 7, 
beståe nde av skaft, 5 
o lika skärp enno r och ut· 
d ragare. Pr soJs 2: 50 
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Artistoljefärg Nr E 283, 
>Goya>, Reeves världs.
berömda engelska fabr. 
I tuber med c,a 60 gr. 

RO D A. 
Nr 
1. Alizari n, ka rmosin. C 
2. Skarl et Lack. C 
3. Engelsk t rätt . A 
4. Kadmium räd . E 
5. Karmin . D 
6. Cinob er (Vermilionf . E 

B R U N A. 
7. Ljusocker . A 
8. Bränd ter ro. A 
9. Bränd umbra. A 

10. Obrä nd umbra . D 
11. Van Dyck brunt. A 

GULA. 
12. Neapelgul, ljus. B 
13. Kadm iumgul, llus. E 
14. Kadmiumgul, medel. E 
15. Kodmiu morange . E 

GRONA. 
16. Kromgrän, mörk . B 
17. Viridia ngrän. D 
18. Olivgr ön. C 
19 Smara gd grön. 8 
20. Grän jord. 8 

B L A. 
21. Ultram ar inblå. 8 
22. Koboltblå . D 
23. Mau ve Vio lett. B 

S V A R T. 
24. E(fenbensvart. A 
Å=pr is 1: 75 
B=pris 2: -
C=pr is 2: 50 
D=p ris 4: -
E=pris 5: -

1111rn&fJ 
Studiefärger Nr E 28, 

av bästa fabrik at I tu· 
ber . Storl ek 71/~xl½ cm. 
Finnas i följa nde färger . 

Pris pr tub 0: 60 
Nr 
19. Bensvart. 
2. Zink vitt . 

G U l A. 
3. Kromgult, ljus . 
4. Kromgult, orange . 
5. Ljusocker. 
6. Terra ob ränd . 

10. Guld ock er . 
R O D A. 

7. Cinno ber-i mit . 
8. Krap plack-imit. 
9. Engelskt rött . 

B L A. 
13. Kob oltblå. 
14. Ult ramarin . 
24. Pariserb l6 . 

B R U N A. 
11. Terra bränd . 
12. Umbra . 
21. Van Dyck br unt. 

GRONA . 
15. Smara gdgrönt . 
17. Zinkgrönt, mörll. 
18. Zinkgr önt, ljus . 
22. Kromgrönt, märk . 
23. Kromgrönt, ljus. 
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Artistp enslar Nr E 230, fla ta, prim a grävlings 
hlir, med la ck. skaft . 
Storl ek 2 4 
Pr st. 0 : 95 1 : 10 

12 14 16 18 

6 8 

1:85 2: 10 2: 35 2: 65 

1: 25 
20 

2 : 90 

1: 40 
22 

3: 20 

10 
1: 60 

24 
3:60 

A rt istpenslar Nr E 245, fl a ta , med 
Extra pr ima nöthår. 
Storl ek 2 4 6 

lacke rat skaft. 

8 10 
Pr st. 0 : 90 1: 05 1: 20 

12 14 16 18 20 
1: 35 1: 55 

22 21 
1: 75 2 : - 2: 25 2: 55 2: 80 3: 10 3: 50 

Artistpenslar av extra prim a borst i förn . hyl 
sor med lack. skaft. 
Nr E 229, fla ta. Nr E 247, runda . 
Storl ek 2 4 6 8 10 
Pr st. 0 : 47 0: 54 0: 60 0: 67 0,74 

12 14 16 18 20 22 24 
0: 83 0: 95 1: 10 1: 20 1: 35 1: 50 1: 65 

Artistpenslar av prim a bor st i ble ckhy lsor . 
Nr E 295, flata. Nr E 296, runda . 
Storl ek 2 4 6 
Pr st. 0: 40 0: 45 0: 50 

8 
0 : 55 

22 
1: 30 

10 
0 : 65 

24 
1: 50 

12 14 16 18 20 
0: 70 0: 80 0: 90 1: - 1: 15 

Artistpenslar Nr E 248, run da, med la ckerat 
skaft . Extra pr ima nöthå r. 

2 4 6 8 10 12 14 16 
0 : 90 1 :05 1: 20 1: 35 1: 55 1: 80 2: 15 2 : 50 

Streckpenslar , i bleckhylso r med vita skaft, c ,a 
30 cm. 
Nr E 227, fl ata . Nr E 228, 
Storl ek 2 4 

runda. 
6 8 10 

0: 36 0 : 39 Pr st. 0: 28 0: 31 
12 14 16 18 

0: 42 0:4 8 0: 55 0:62 

0: 33 
20 

0: 70 
22 24 

0: 75 0:80 

Mårdhårspensel Nr E 
246, av hög kva lit et. 
Lackera t skaft . 
Storl . 1 2 3 
Pr st. 0: 95 1: 15 1: 30 

4 
1: 55 

Fixerspruta Nr E 18, av 
förni ck l. metall , lä ngd 12 
cm. Pris 0 : 95 

Fixativ Nr E 19. Fixe r-
Hårpenslar Nr E 225, mede l för kal- •och bl y

vulka niserade runda, ok - ertsteckn ingor . 25 g fla s
var el lpenslar i bl eckhyl - ko. Pris 0 : 60 
sor med po lerade t rä
skaft . 
Storl. 
Pr st. 

4 
0 : 40 

1 2 
0: 25 0 : 30 
5 6 

0 : 45 0 : 50 
10 12 

0: 65 0 : 75 

3 
0: 35 

8 
0: 55 

Färglådspensel . Nr E 
226, lit eA hårp ensel med 
lacker at t räskaft . Längd 
16 cm. Pris 0: 20 

Akvar ellkopp Nr E 275 
av t jock bak elit. Dio m. 
30 mm. Pris 0: 12 

AKVARELLFÄRG. 
Akvarellfärger Nr E 41, 

extra prima färg ri ka vat 
tenfärge r i rund a 3 crn 
kako r . Följande kul ör er 
finnas, Nr 2 karmin , 8 
ljusgfön, 9 vit, 11 sepi a
brun, 12 viol ett, 15 kad
miumara nge, 16 citron
gul. 20 terra , 22 rosen
röd, 23 kramarong e, 24 
koboltblå, 25 ult ramari n, 
27 grön cinnober, 28 
mörkg rön, 33 umbra och 
36 svar t . 

Pr st. 0: 15 

Akvarellskrin Nr E 278. Ett start och stili gt skrin 
av Reeves enge lska fabr. Lackera t stabilt pl åt
skrin med 20 fä rg er i pa rslin skapp a r, en tub zink 
vitt, 3 hårp enslar och vattenkapp. Storl ek 24X 
14x 3,5 cm. Vikt 0,7 kg. Pris 19: -

Akvarellförglåda Nr E 277 med Reeves bästa 
kanstnärsfö rger l enastående kvalitet, 18 alika 
färg er samt en pensel i lackerad plåtlå da i lit et 
f ickfo rmat. Storl. 12X 4,5X l cm. Pris 11: 50 

Pennetui med 18 cm långa färgpe nnor r högsta 
kvalit et fö r teckning m. m. ävensom för fö rglägg
ning av fotograf ier, !utföres på matt papp er som 
först tunt pöst ry_kes 50/50% t_e~pentin-linoljol 1;1er 
utmärkt resultat ave n fo r nyboqore . Pennorn a fin
nas i svart poppetui e ll er vadd erat äkta läder
etui med dragkedja. 
Nr E 128, 12 pennor i popp etui 
Nr E 129, 24 pe nnor i pap petui 
Nr E 300, 12 pennor i läde retui 
Nr E 301, 24 penno r i löderet u i 

Pris 7 : -
Pris 12: 75 
Pris 16: 50 
Pris '17: -

AKVARELLPAPPER 
Akvarellblock Nr E 282, 

innehålland e 15 ark 
svenskt handgjor t a kva
rellpappe r. Grov ell er 
fin yta . 

Format 
F2, 24X i9 cm. 
F3, 27X22 > 
F4, 33X 24 , 
F5, 35x 27 , 
F6, 41 x 33 , 

Pr bl ock 
6: 40 
8: 30 

11: -
12: 50 
18: 30 

Skissblock. 100 b lad 
prima ritpapp er i sp i
ra lblock på styv bott en
kartong . 

Pris Nr Storl ek cm. 
E 213. 14x 20 
E 214. 18X 24 

Förglåda Nr E 194, av E 215. 22X27 
svartlackera d plåt, inuti I> 1 :60 

2: -
2: 70 

vitlacke rad . Med 12 -st. · 
lafondfärger i olika ku- ~ 
lör er. Låda ns storle k 8,5 
x 20 cm. Pris 3: 40 , 

kaifl Pla~~lin Nr E 185, är 
- - en svensk modellerings · 

massa för konstnär er, 
sko lor, industrier, veten
skap m. rn. Sälj es i bl ock 
o m c,a ½ kg. 

Färglådo Nr L 738, m. 
18 oli ka fä rger och pen
sel. Lådan är av lac ke
rad plåt och i storl ek 
6,5x 16 cm. Pris 1: 50 

Färglå da Nr E 223, i 
storl ek och utfö rande 
som L ,738, men med 12 
st. större kokor ak va rell 
färg. Pris 1: 60 

Finnes i fä rgerna grå, 
blå , grön, röd, gu l och 
vit . Pris pr bl ock 2: 

Modellerpinne Nr 
189. Längd 15 cm. 

Pris 0: 1 
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Mörkpenna Nr S 6 

, Stonewood> för trå , lä
der, tyg, metall m. __ m. 
Ger vatten fasta lin 1er 
som sitter kvar. Fi_nnes i 
svart, röd, blå , g ran och 
gu l färg. Pr st. 0 : 20 

Förgk ritor Nr E 221. 
fyrk a nti ga färgk ritor, 
vott enök to och giftfria . 
12 st. oli kfärga de kr itor 
i karto ng i stor!. 115x55 
X 12 mm. Pr kort. 0 : 65 

Förgkri to r Nr E 220, 
som fö regåe ride 1 men m. 
6 st. ol ika fa rgKrito r. 

Pris pe r kartong 0: 35 

N r E 219. 
Runda, 9 cm lån ga, vat
tenäkta och g ift fr ia förg
kr ito r öve rkläd da med 
pappe r . 12 st. olik a fär
gade krit or i ka rto ng i 
storlek 50x 95x 18 mm. 

Pris 0 : 75 

Hektagraf Nr L 970 för 
bom och skol ungdom att 
tr yc ka skol ti d ni ngen, 
prot;ra m, bi ld er m. m. i 
upp t i ll tr e fä rge r på 
en gång . För handsk rift 
och tecknin g. Av ett or i
g ina l kon tagas 70- 80 
godo avt ryck. Tryc k yta 
13x 22 cm. Kompl ett upp
sättnin g best6e nde av 
hekta gr ofmossa, 3 f l. 
bl öck, penna och sva mp 
i t rev li g ka rtong. 

Pris 9: 85 

Färgkri tor N r E 218, 
som fö regående, men Jordglob Nr U 1268. 
med 6 oli ka fä rg kritor . Helt av lack erad p lå t. 

Pris pr ka rtong 0: 45 Höjd 18 cm. Pri s 3, 95 

Tryckeri Nr L 644, inne
håll ande c ,o 158 st. 5 mm 
hög a gummityper med 
stora och lilla alfabe tet 
somt siffror och ski ljetec
ken. Typhå lla re, p incett 
och färgd yna medfö lj er . 
Kart ong i stor le k 11,Sx 
16,5 cm. Pris 2: 20 

~ 

Tryckeri Nr L 645 in
nehål(onde c, a 225 st. 
gumm,type r och dubbel 
t'!'phå ll are, i övrigt som 
for egå ende. Kartong i 
stor l. 16X 23 cm. Pris 3: 15 

Tryckeri Nr L 646 in
nehålla nde c ,a 370 st. 
g ummityper och 3-dub
bel typ håll are, i öv rigt 
som foreg . Pr is 4: 75 

-....... 11,. ,.. __ 

Frimärken Nr L 961, en 
f in samling med 100 o li 
ka fr imä rken fr ån hela 
världen. Pris 0: 75 

Fyndgruvan Nr L 962, 
en pre sentkartong med 
r ikt inn ehå ll, ett säll 
synt frimärke, 10 olika 
kol onimär ken, 100 oli ka 
frimärk en fr ån hela värl
den, frimärk sfo, tsättm e, 
dub lettbo k o . fr imä rks
alb um med tand nings
mätore. Pr is 3: ~O 

Frimärksfostsättare Nr L 
963, 500 st. tran spa renta 
i påse. Pri s O: 30 

Dubletthäfte Nr L 965, 
med rutor för 400 fr i
mär ken . Pris 0: 40 

Frimärksalbum Nr L 964, 
med pä rm i fle rfärg s
tr yc k med to ndnin gsmå
to re samt 48 blo d med 
tryckt a rutor. Stor lek 22 
X 15,5 cm. Pris 1: 60 
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Evighetsblo ck Nr S 232 
av hår dglättad kart ong 
med förnick la de metall 
kanter. Skri ften åstad
ko mmes med en spetsTp 
träp inne ell er dy l. och 
bortt ages pö ett ög on
b l ick genom att utd ra
ga innerd elen. Storl ek 
11,5X8 cm. Pri s 0: 75 

Evighetsblack Nr S 233 
som fö regåe nde men i 
storl ek 16x 11 cm. 

Pris 1:'"10 

Avt ry cksbi lder Nr L 757, 
i häften med 54 va ckra 
ovtr yc ksbil der i färg i 
format 35x 28 mm I var
je häft e . 9 o lik a höfte n 
f innas, nr 4-12, med bil
der på blommor, dj ur, 
böta r. bil o r, f lygma ski
ner m. m. Pr häfte med 
54 bi lder. Pris 0: 45 

Förstor ings glas Nr U 
23, med 45 mm glos
li ns. Vr id bar t infös t i lo · 
d ra\ av läd er . Pris 3: 30 

Läsg les i god kvo I itet 
med stor för storing. 
Gl oslins i förnick lad in
fa ttning med skaft av 
ba keli t. 

Nr 
U 84 
U 85 
U86 

Diom. 
60 mm 
75 > 

100 > 

Pr is 
6: 50 
7: 50 

12: 25 

Brönng las Nr U 1052, 
hel t av gl asklor p last . 
Dio m. 40 mm. Pris 0: 40 

Pennformer are Nr S 1 
av p last för rokk lingc . 

Pris 1: 10 

Overför!ngsbilder Nr L 49. Extra pr ima permo 
n_ento, tvattbara färg de ko lkomonier för dekore
ring av barnkamm armöbler leksake r kerami k 
m. m. Finne~ i 7 o lika mot iv med 6 b ilder pr 
ko rta . Up pg1v med en bo ksta v önskat mot iv Bl 
Fåglar, WJ India ner, R! Rosor, fl Tulpan er.' Dl 
Små ro sor, T) Leksoksmotiv, A) Djur. 

Pris pr kor ta 0: 90 

~-
L9Z7 

Mun spel Nr L 927 med 
64_ stäm_mor. Spe las på 
bagge sidorna , en sida 
ä r stämd i G- och en i 
C-d ur . Ett spel med här
lig ton som fyller de 
högsta ansprå k. Storlek 
135X 55 mm. Pris 8 : 50 

Mun spel Nr L 926. Lika 
som för egående men m. 
4J stämmor. Storl. 90X 55 
rnm. Pris 5: 40 

Muns pel Nr L 945, med 
48 mässingstämmor. 
Längd 18 cm. Pris 7 :50 

Mun spel Nr L 925 med 
32 stämmor, C-d ur. Mjuk 
och vac ker ton. Längd 13 
cm. Pris 4: 50 

Munspel Nr L 924 med 
10 stämmor. Förni ckla de 
skydd splåtar. Lön gd 10 
cm. Pris 1: 75 
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Telefon Nr L 60 ev 
p last. Med f ing erskivo 
so mt klo cka som r inger . 
M ik rote lefonen s längd 
165 mm. Pris 4: 75 

~-~ 
Barnens postkontor Nr 

L 1027 med fr imä rken, 
adre sskort, stämpe l och 
dyna m. m. Kartongen 
som är i storlek 22x_30 
cm t jäns tgö r somt1~1gt 
som br ev lödo och dis k. 
En trev lig leksak so_in 
samt id igt ä r m'{c~et lo· 
rorik . Pris 2: -

Modellerlödo Nr E 186, 
bestör ev 6 st. ol ikfä r· 
gode stäng er av model
ler ingsmasso . 

Pris pr ka rto ng 0 : 60 
Modellerlöda Nr E 187, 

med 8 ol ikfärg ade stän
ger ev mod ell er ingsmos
so . Pris pr ka rton g 0: 95 

Vävstol Nr L 635, är en fullt kompl ett väv stol 
med vilke n mon ko n väva slip sar , halsd uka r, ryo , 
börd er , bon d m. m. Den är uppmonterad med 
var p somt med fö l jer tr e färg er garn . ~tor l: 45>,< 
27X37 cm. My cket trevl ig, nytti g och lo :orik for 
fli ckor . Pm 10: 50 

Kylsköp Nr L 1059 f ör 
docksköp et. Av vi t p la st . 
Höjd 9,5 cm. Pris 1: 25 

Spis Nr L 120 ev p last, 
fö r docksköp. Storl ek 7X 
4X4 cm. Pris 1, 95 

Fotlampa Nr L 122 ev 
pla st med skärm ev själv· 
lysand e materiel. Pessar 
do cksköpet . Höjd 7 cm. 

Pris 0 : 45 

Blunddocka Nr L 982 
ev myc ket kraf t ig plast, 
den hölle r t. o. m. att 
trom po pö. Ho r bl und· 
ögon och rörliga orma r 
och ben . Längd 25 cm. 

Pris 4: 95 

Dockhuv uden ev pres· 
sed hö ll bor konstmosse 
med vac kert lo ckig t, ljus t 
hö r och rose tt . 

Nr L 34. Possor t . doc· 
ko i läng d co 35 cm. 

Pris 2: 60 
Nr L 35. Pessa r t . do c

ka i längd ca 40- 45 cm. 
Pris 2: 90 

Nr L 36. Passa r t . do~
ka i längd ca 50 cm. 

Pris 3: 20 

Djurögon av g las med 
meta ll ögl a . Ljusb runa m. 
svart pupi l l. 
Nr U 1011, d ia m. 10 mm. 

Pris pr pa r 0: 30 
Nr U 1012, diam. 12 mm. 

Pris pr pa r 0: 35 

Spa rbössa 
Nr L 1004 ev 
genomskinl ig 

la st. Rymmer f 5 kronor i ?~
öring ar. Ho1d 
105 mm. 

Pris 0: 40 

Fiskdamm Nr L 689 be
stör ev en hop fä llb a r 
fiskda mm av pop p, ett 
metspö : med magn et o . 
ett e nta l fiska r o . andro 
föremöl med jä rnring sö 
att de kunna metas upp 
med magne ten. Fiskarna 
ha ol ika poäng och täv
lingsregle r för en spän 
nande poä ngtäv ling med
fö lj er. I ka rto ng storl ek 
22X30 cm. Pr is 2: 40 

~\fi~ 
~,;·i~ 
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Pölshund Nr L 774, ev 

mjukt vi tt ka ninsk inn m. 
mölat ansikte o. sid en
band . Längd med sva n
sen c, o 18 cm. Pr is 2: 35 

Stenkulor Nr L 711, 
vanl ige soe lkulo r 18 mm 
i diom . Glos erode. Säl
io s i pö ser om 50 st. ku
lo r i olika fä rger . 

Pris pr pösa 0: 45 
Gla skulor . i vackre 

mo rmorerode färg er . 
Nr Dio m. Pris 

L 132 17 mm ½ duss. 0: 30 
L 133 23 mm ½ duss. 0: 60 

G-ummiboll Nr L 729, 
ev tjo ckt rätt gummi. 
Diom . 95 mm. Pris l: 50 

Fontommosken Nr L 47 
av själv lysa nde plas tväv 
med resörb o nd. Kusligt 
effektfu 11. Pris O: 75 ... 

%JJ ~~ 
----=--0 

Luftpropelle r Nr L 264, 
st ige r som en hel ikopte r 
högt upp i luft en. Start
skruvens läng d 18 cm. 
Propel lerdi o m. 10 cm. 

Pris 0: 30 
Reservpropeller Nr L 

752, ti l l ovonstöe nde . 
Pris 0: 20 

~~ ffil"!II'-~~~\ ' ~~ !1/,11 
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Flygande snurra Nr L 
59. Roterar böde pö mar
ken o . i luften. Av pla st 
i vackre färge r. Pris 0: 90 

~ 
~ 

Ormblöso Nr L 957. 
N är mon bl öser i mun
stycket utru lla s med ett 
tutande lä te en 40 cm 
lön g papp ersorm. 0: 25 

Armbandsur Nr L 44 
med själ vlysan de tav la , 
rörliga vi sare och resör 
band . Pris 0: 65 

Fickur Nr L 45, sjä lvly
sand e. Rörliga visa re 
somt 20 cm ked je . Diom . 
4 cm. Pris 1: -

Armbandsur Nr L 959 
ev g ul meta ll oc h bond 
ev plast . Vridb ar a visa
re. Dio m. 23 mm. 

Pris 0: 95 

Kond-uktörsväsko Nr L 
456 av konstlä de rpapp, 
storl. 14X l5 cm., försedd 
med axe lrem. Väskan 
innehö l ler 3 bilj ettb loc k, 
l vi sselp ipa och hö ltön g . 

Pris l: 10 

Kole id oskop Nr L 771, 
roand e och intre ssant 
>stjärnkikar e, som visor 
ständ ig t skif tan de geo
metr iska mönster ev stor 
fä rgpro kt. Kiko i lille 
öppning en och vänd den 
store mot ljuset somt 
vrid sakta tuben runt . 

Pris 1: 20 

~a-.:jt;rn 
Kaleidoskop Nr L 52 

Lika färegöende men m. 
andre och änn u p ro ktlu l
lore färgspel. Längd 28 
centimeter . Pris 2: 65 

~ 

il 
Barntelefon Nr L ~1, 

med vil ken samtal klart 
och tydligt kunna höres 
pö öve r hund ra mete rs 
avstönd . Bestö r ev tvö 
telefond osor ev plöt . 8 
met, ledni ngssnöre somt 
montering sa nvisningo r. 

Pris 0: 95 

Tögvissla Nr L 172, i 
form ev ett lok och lö
tar som ett ri kt ig t sö
dont. Längd 9 cm. 

Pris 0: ~ 

(~4:d 
ftl1 D 
Magnethundor Nr L 710. 

Ett por mycket roande 
hundar som kon göre 
möngo tr icks. De danser. 
snurrar runt o . rusar p6 
vorondro. Böde ung och 
gammal blir road av 
dessa smö hundars kon
ster. Pris pr por l : 20 

Periskop Nr L 636. En 
mycket omtyckt leksak, 
som gör det möjl ig t ett 
titta över plank , runt om 
hörn, ell er ett osyn lig 
spene frön ett gömställe. 
Längd 47 cm. Pris 1, 95 

~1~11 

Detektivspegel Nr L 1073. 
Genoms kinlig frön bok· 
sidan, varigenom man 
ko n se utan att sjä lv bli 
sedd . Mont eras öve r ett 
höl av lämp lig storlek i 
dörr ell er mellan vägg . 
Intressent nyhet . Storlek 
12x 12 cm. Pris 6: 75 



Kikare Nr L 17 I. tea
ter och sport . lw avort 
plost m. slöl lbort ögon
ovsttlnd och göngod oku
lorlnstöllning . C ,a 3 ggr 
förstoring. Höjd 12 cm. 

Vattenpistol Nr L 778 
är en ofarl ig skämlorli
kel. Vid ovl ryckning spru
tor en fin vollens!röle 
ut. Av lo cke rod plöl , 
längd 11,5 cm. Pris 0: 90 

Revolver Nr L 987, 
TEXAS KING . Laddas m. 
knollremso vorefler 1()() 
skott kon ovskjutos i 
följd . En rikt ig Wildo 
We stern- revolv er sam 
varje pojke vill ög a . 
Längd 21 cm. Pris 6: 75 

Speedway Nr L 1051. 
Monte ras pö cykelns 
framhjul och östadkom
mer el! l jud sam en ro 
cer motar cykel. Pris 1, 5D 

Pris 5, 30 

Kikare Nr l 990, liten, 
behändig modell för tea
ter och sport . Av plast 
med utdragb ar a saxske
nor . Bekväm all medfö · 
ro . Storlek hopfälld en· 
dos! 95X35X30 mm. 

Ärtpistol Nr l 986, .ÄR· 
TEX. En pol enlsökl nyhet 
med mogosin vori mon 
kon lod do fl era ärter o . 
sedan ovskjuto dem i 
följd . Til lve rkad av plosl. 
Längd 13 cm. Pris 3: 75 

Cowboy-pistol l 235, 
ladd as med knollremso 
vorefler 1()() skott kon 
skjutas i följ d. Kraft ig!, 
gedigel utförande. 

Pris 7, 50 

Pris 2, 95 

H 
Polkkikare Nr L 167, av 

plast med glaslinser, som 
ger c ,a 2 ggr försloring 
och mycket klara bilder . 

Pris 2, 75 

Tubkikare av plast . Ger 
alcorp bild och 3 ggr 
förstoring . 

Nr Längd 
L 18, 22 cm 
L 19, 32 cm 

Automotpistal Nr L 928 
varmed c ,a 500 skott kon 
skjutas i följd . Gedigel 
ut öronde i pressgjulen 
metall med rörliga de 
lar I stOI. Mollsvart yla 
som en äkta brownlng. 
längd 16 cm. Vi~t 3,2 
hg. Pris 8: 75 

Ammunition Nr L 929 
till ovonst . 3 rullor= 
1.500 skol! i kartong . 

Pris D, 35 
Pistolhölster Nr L 930 

av brunt kons!löder, pas
sande till ovonst . 

Pris 1, 50 

Pistol Nr L 839, av la c
kerad plöt . Laddas ge
nom all mynninge n stic
kas in i en rö polotis o . 
genom en vickning pö 
pistolen blir en propp 
kvar i pipan. Denna ut
skjules sedan med en 
smäll vid !ryck pö ov
lryckar en. Pris 0: 95 

Stortpistol Nr L 920 av 
pressad , svorllockerad 
plöt , längd 12 cm. Myc 
ket söker som slortpislal, 
klickar e j . Till pistolen 
pas sar endast nedonsl . 
skot! L 921. Pris 1: 75 

Startskott Nr l 921. 50 
st. skatt för pistol L 920 
förpac kad e i kartong. 

Pr kartong 1: 25 

Nr L 25, 
50 skol! . 
askar 0: 60 
askar 5, 25 

Knollkork Nr l 53, pas
sande vanliga knallkork
pistoler. I askar om 50 
st. Pris pr ask 1: 90 

111111 
Automatgevär Nr l 1069. Laddas med • 5 afor

llgo mjuka gummikulor som kon avfyras 1 ~nobb 
följd . Ett träffsäkert gevär sam kon onva!'das 
för mölskjutning sövöl inom- som utomhus .. Langd 
80 cm. Med 5 kulor. Pris 8: -

Kulor Nr L 1070, extra kulor för ovan~töende 
gevär . Pöser om 5 si. Pris 1 • 25 

Bensinpump Nr l 1056 
av lackerat trä m. gum
mislang somt visare som 
gö r runt nä r mon pum
par. Höj d 17 

Reoktionsbil Nr L 
gör med lufttr yck o . ~r· 
ver ingen uppdragning 
Fantast iskt snobb . Löng 
10,5 cm. Pris l 1 1 

58 
C L A S O H L S O N & C : o A. - 8., I N S J 0 

lastbil Nr l 968 av la c
kerad plöt med . stv ron
ardn ing och t1ppllo k. 
Längd 14 cm. Utan släp
vagn . Pris 2: -

Slä pvagn Nr l 969 m. 
tippfl ok och med. kopp
ling som passa r till lo~t
b il Nr L 968. Längd 8 cm. 

Pris 0: 95 

Bil Nr l 164 med fjä
derv erk, styrni ng och 
gummihju l. Lackerad i 
flera färger . Längd 13 
cenlim ete r. Pr is 2: 70 

Bil Nr l 932 m. g um
mimotor, som drages up p 
med vev, och kugg hjul s
växel sam pö en riktig 
bil. Ingen ljode r som gör 
sönder . Gummimotorn ä r 
mycket lä tt att logo vid 
behov . Längd 14 cm. Med 
gummiringar. Pris 3: 50 

Bilsats Nr L 1019. 3 
smö >Volkswa gen, av 
självly sande plast med 
hju l av mässing. 

Pris pr sats 1: 20 

Nr L 180, en gedigen kvolitelsso k ul
skolomadell av MAN-Dies el. Slorkt l jö
gummihjul, slyrinröllning, tippfl oksmeko
m. Längd 30 cm. Pris 22: -

leksaksbilar av lacke rad plö t med balansmolor 
och gummiringar. Längd 7-9 cm. 

Nr l 181, Lastbil. > l 184, jeep . 
> l 182, a mbul a ns. > l 185, strid svagn . 
> l 183, lonkbil. Pr si. 1: 25 

Volkswagen nr l 187, 
med stilig plaslkoro ss, 
förk roma de navkapslar o. 
gummiringa r. Med ba 
lansmolo r sam igöngsät
tes pö el! ögonbl ick. 
Lä ngd 21 cm. Pris 4: 30 

~~ -Racerbana Nr l 179 med en urverksdrive n bil 
som kör runl banan i hög fort . Hell av la ckerad 
pl ö! och i slorl. 43X27 cm. Pris 3: 60 

, Spöktåget, Nr l 178, bestö ende av en liten 
vagn som kör fram och tillbaka pö en bana , 20 
gönger pö en uppdragning . Längd 45 cm. 

Pris 4: 30 

Månraketen Nr L 186, är en myckel omtyckl 
och rolig leksak, tju sigt utförd i la ckerad plö! . 
Med en upp dragnin g gör rakelen öve r 50 ,mön
resar> . Längd 49 cm. Pris 7: 25 

Flygplan Nr l 811, väl
gjarl svenskt pion, hell 
av aluminium, med ur
verk, vingarna hopfäll 
bara . Storlek 18X23 cm. 

Pris 2: 95 

Motorcykel Nr l 163. 
Av !ini lack era d plö! 
med urverk . Kör rund 
bona med malarsmaller . 
Längd 9 cm. Pris 1: 60 
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Tunnelbana Nr l 158. 
Bestöende av lo k o. tvö 
vagnar jämte en oval 
bana med tun nel av lac
kerad plöt . Efter upp 
dragninge n kär tög el 
runl med god for! . Starl . 
14X20 cm. Pris 4: 80 

Tåg Nr l 156. Rälsbuss 
med urve rk och rundba 
na i di a m. 16 cm. 

Pris 2: -

Tåg Nr l 157. Som 
ova nstående men med 
lok. Pris 2: 10 

Båt Nr l 943, den re
oklionsdrivno ra cerbö!en . 
Dri ves med mela -lo bl ett, 
slearinljus e. dy l. o . gör 
med god lort med ett 
l revligl !öff-löff-ljud . Den 
ä r av hördlackerad plö! 
i lvö färg er. Stä llbart ro, . 
der. Bötens längd 14 cm. 

Pris 1: 95 

Racerb6t Nr L 886 är 
myckel elegan t med mo
dernas te linj er. Vollen
läta skatt , al ltsö osänk 
ba r. Radrel vridas med 
roll en i förar rummet . Re
aklionsdrift sam ovonst . 
böt . Län gd 18, bredd 8 
cm. Pris 3: -

Motorb6t Nr l 124, av 
plast med gummimolor. 
Vevas upp och skjuter 
god lort i vattn a!. Längd 
14 cm. Pris 1: 80 

Motorb6t Nr L 155 av 
lackerad plöt med fiä
derverk. Längd 15 cm. 

Pris 1, 95 ' 
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Hemb io Nr L 94-4. Bild
projektor för ogenom
skin li ga bild er , vykort, 
tidning surklipp, skömtse
ri er, foton m. m. Ge r en 
förstorad o . tydli g bild. 
App araten ä r av frost
lacker ad plåt i storlek 
23X8, 5x 17 cm. M. sladd 
och stickpropp men utan 
lampa. Pris 21: -

Lampa Nr L 1007 till 
ovanstå ende projektor. 
För ernående av högsta 
lj usintens itet brinna des
sa la mpor med över
spänni ng och levereras 
därf ör med lägre voltto l 
Ö0 resp. nätspänning. 
Vid order uppg iv nät
spä nning. Pris 1: 80 

, Sagotelevision , Nr L 
173. Med musikve rk som 
spela r en vacke r melodi 
samtidigt som den visor 
en sagofi lm i färg. Med 
den ena ratten tändes 
belysningen o. med d en 
andra sätte s film en 
igång . En ny mycket 
trevlig leksak i gediget 
utförande . Hölje av 
plast i stort. 12X9 X 8 cm. 
Ficklampsbatte ri använ
des. Med en film men 
utan batt er i. Pris 28: -

Extra film Nr L 127, 
för ovanstående appar at. 
Filmfärteckning medfölj er 
apparaten och erhå I les 
på begäran . Pr film 3: -

Biogra ffilm Nr L 1006, 
nor malfil m 35 mm för 
leksoksbiogrofer, Läng d 
ca 25 m. Pri s 1 :50 

Dux-bio Nr L 152, o 
kraftig bake lit med lj ö
derverk fö r driften och 
utrymme för fic kla mps
batteri inuti. Var je film 
räcke r 5 minuter och en 
uppdragnin g rä cker för 
en hel film . Apparaten 
ger ljusstarka rörliga bil 
der i storl ek 20X 15 cm. 
Endast nedonst. special - Tecknade kortfilmer m. 
film kon användas. Med K_oll e _Anka (?Ch M~sse 
lampa men utan batteri Pigg for smol~il mspro1ek
och film. Pris 24: 50 torer . _Brond s?kro . Fl_ero 

olika filmer f innas. Film
förteckning medföljer fil
merna. 

Dux-bio 
som ovonst. appa rat, 
men saknar urverk och 
d r ives i ställ et med vev . 
Höljet är av lacke rad 
plåt. Pris 16: -

Dux-film Nr L 154, spe
cialfilm för Dux-bio . Fö l
jande filmer finnas, Al 
Röd luvan, Bl Snövit, Cl 
Hons o. Greta del 1, Di 
D :o del 2, El Boxnings
match, Fi Musse Pigg och 
Pluto , Gi Musse Pigg i 
spökslottet, Hl M usse 
Pigg I Afrika, Kl Bombl, 
Li M icky på jak t. 

Pris pr film 1: 60 
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N r Bredd Längd 
L 62, 8 mm 15 m 
L 63, 8 30 > 
L 64, 16 15 > 
L 65, 16 30 

1 
Byggsats Nr L 931 till 

1ee p i 40 cm längd. Allo 
detaljer jä mte spik och 
skruv, utom hjul, ingår i 
satsen, som är lött att 
sammansätta. Den fä rdi
ga jeep en utgö r en ge
digen leksak, särskilt 
om den utrustas med 
gummihjul Nr L 972. 

Pr sots '1:85 

Bygglåda , Teknoseb 
med • skruvar, muttrar, 
bricko r, axlar m. m. 
med va rs hjälp mon kon I Bygglådorna _,Teknoseb 
ihopmo ntero bilor , fl yg- nr 5, 7 och 8 tn~eh. nya 
maskine r, kronor, väder- ~elor som ytterl ig_~r~ ut
kvarn m. m., m. m. Bygg- okor _byggno dsmo1l1g~e
nodsförklo r ingor medföl- t!'rno i synnerhet av ror 
jer. Lådans storlek 12X liga modell er. 
18 cm Nr L 601, >Teknosel> nr 
Nr L · 586 nr 1 5. Pris pr sots 4: 25 
Nr L 587; nr 2: Nr L 7841 >Teknoset> nr 

Pris pr sots 1: 50 7. Pm per sots 9: 75 
Bygglåda Nr L 605. 

,Teknose h Special, kom- Nr L 602, ,Tek noseh 
pletteringslådo m. kugg- nr 8. Denna sots innehål 
hjul. Pris 2: 75 ler även en komplett el. 

Bygglåda Nr L 606. motor som kon droga 
>Teknoset> Elektro, kr,m- modellerna . Lådans stor
pletteringslådo för elek- lek 37X 27X 4 cm. 
trisko exper i ment . Pris pr sots 15: -

Pris 2, 75 

Fjädermotor Nr L 730, 
att montera på träleksa
ker m. m. "Ar lött att fost
sötto . Ett kraftigt och 
ged iget verk som med 
snäckd rev driver hjul
oxeln . Axellängd 10 cm. 
4 st . hjul med gummi
ringar, 5 cm diameter 
medföljer. Pri s 2: 20 

Gummirin gar, sVarto, 
för leksaksbilar m. m. 
Nr Dim . mm Pr duss. 

L 139 22xll x 5 0, 60 
L 140 36X 20X 8 1: 10 

Gummiringar för te 
vagnshju l o . dyl av vitt 
gummi. 

Pr st. 
0: 25 
0: 35 
0 : 40 

N r Dim . mm 
M 99 48x 27X 9 
M 101 67x 42Xl 1 
M 102 75x 50x12 

Motorbåt Nr L 151, av lackerad plå t, 35 cm 
lång. Kraf ti g fj öde rmoto r ger båten god fort med 
c, o 2 min . gångtid . Pris 22: 40 

Bilhjul i miniatyr för le ksaksbila r m. m. Däcke n 
ö ro tillver kade av ext ra prima bildöcksgummi 
och avtagbara från fälgen. Fälgarna öro av alu
minium och fö rsedda med lagerbuss ningar av 
mässing . Ax elhå l på L 893 och L 972 6 mm, på 
L 973 och 974 8 mm. 

L 972 82x 20 mm 2: 10 L 973 
Nr Stor lek Pr si ., Nr 

L 893 95x 19 mm 2: 20 L 974 

Storlek 
110x 21 mm 
110x2 1 mm 

Pr st. 
2: 65 
3: 10 

Bi lhju let L 974 ä r massivt och med fälgar av 
iä(nplOt. 
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~ 
~ 
Elektr . motor Nr L 58, 

passande lär inbyggnad 
i konstruk tion er m. ovan
stående meto ll bygglådo r . 
Kraftig motor som gOr 
med vant. fi ckla mpsbat
teri. Längd c ,o 7½ cm, 
bred d 5½ cm. Pr is 4 : 75 Ångmaskin _Nr L. 809 är mycket gedig et och om- Traktor_ Nr L 985, med 

sorgsfullt utford 1 __ gjuten metall. Den stående Ongmosktn av samma 
~ngponnon av stO_lr o r, hor p lanslipad botten och fab rika t som Nr L 720. 
or avsedd __ att stollos pO en spis elle r e l-kok- Med rottstyrning o. spak 
fclotto vorfor allt besvä r med eldfa rlig a sprit- för hostigh etsregl er ing 

1
?mpor o. dy l. bortfaller . Höjd 14,5 cm. En verk- somt from och bo ck. 

El-motor Nr L 148 DUX. 
En ext ra stork motor att 
drivas med transform ator 
(elle r batteri) 1?- 20 V. 
12 watt . Försedd med kol 
borsta r, kullager och 
snäckd rev 40,1 som ger 
sto r dragk raft. Storlek 
9X 6X 6 cm. Vikt 400 g. 

''d ,.~ ltr,;, ll,- ~;;~~}~~i~1!t;}~ 
Jl~. leksaker . Längd 18 cm. 

, . Pris 27: -

••• 
Pris 31: 50 

Fjädermot or Nr L 149 
DUX. Gediget uppdrogs 
verk med god dragkraft 
och c: o 2 min . gångtid. 
Regu lato r somt 2 olika 
utvöx ling or . Stort. 22X 
75x55 mm. Pris 11: -

Anocare Nr L 561. Dia
meter 30 mm. Pris 0: 30 

Kollek tor Nr L 562, av 
mässing, 3-de lod . Diame
ter 8 mm. Pris 0: 30 

~ 
~ ] 

Modellmaskiner, med remski vor. Passa bro att 
monter as pO en stö rre plotta, til l en hel verk 
stad, som via transmissionen dras av en leksaks
motor el ler ångmaskin . 

Borrmaskin Nr L 840, höjd 9 cm. Pris 2: -
Excenterpress Nr L 842, sto rt. 5X 5X 9 cm.· 

Pris 2: -
Svarv Nr L 841, stort. 5X 8X 6 cm. Pris 2: -
Hammare N r L 843, stor! . 4x6x 3,5 cm. Pris 2:

L 844 och L 845 slut. 

·Voth,nturbin Nr L 960 med slang och munstycke 
att trodo på vottenledningskronen. Vid vanligt 

J vattent ryck går turbinen med mycke t högt vo rv-
e I • tal. Med remskivo . Storl. 13x8 cm. Pris 2: 65 

fä~ t1o~ ~~k~

0

;eo~ r eTek~~'. 0 P. ' 0 leksaker. D1om. 19 mm. ~ 
Pris 0: 40 

l 99S L 999 L/00Z 

.~~· v·aov 11 
med frostlacke rad sockel LIOOI L1oos L 997 L1020 L 996 L998 
i storl ek 100X70 mm. Sto- Magneter tagna ur mät are och an dra oppo-
ra hju lets diom . 55 mm. rotar. Med stor dragkraft . Nummer och modell 

Pris 2, SO en lig t bilden . Pr st. 0: 60 
Nr L 1()0() och 1005 slut. 
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Ångmaskin Nr L 720, 
är försedd med patente
rad anordning för hos
tigh etsreg ler ing, from, 
bock o. stopp med sam
ma spak. Angponno n är 
förs ed d med ån gdom o. 
söke rhetsventil. Angmo
skinens gångtid med en 
påf y llning ca 30 minuter. 
Medf ö lionde tillbehör: 
Spritl o mpo, trott och 
skruvnyckel. Höid 14 cm, 
plattans sto rl ek 13X 8 cm. 
Säker gOng garant eras. 
En gedigen svensk kva
l itetsp rodukt . 

Pris 11: 50 

Ångturbin Nr L 954 m 
en 14 cm hög ångpannå 
med sökerh etsventil. Att 
sättas pO spis eller kok
f'.)lotto0 med ånglednin g 
till s1olvo turbin en. Den 
kon gö ra upp till 20.000 
varv /min. och ä r kraftigt 
nervöx lod genom ett 
snäckd rev till en remsk i
vo. Pris 3: -
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Motorbyggsats Nr L 
742, för montering ov en 
li ten elektrisk motor som 
drives med ett vanligt 
ficklompsbotteri ach kon 
göro upp till 5.000 vor v 
pr minut . Byggsotsen in
·nehöller c,o 20 delar o . 
erforderlig tröd jämte 
ritning och arbetsbeskriv
ning . Storlek 67X 80 mm. 

Pris pr sots 1 : -

• Elektrisk Motor Nr L 
1048. Har en patentsökt 
anordni ng för hastig
hetskontroll kombinerod 
med backslag. Mycket 
lämplig bötmotor . Di
mensioner , 70x60x30 
mm. För 4½ till 9 V 'lik
ström. Pris 9: 75 

--Motor Nr L 6, PICCO
LO. rund typ för inbygg
nad i lok m. m. Stabil o. 
kraftig med själ vsmör
jande lag er. Permonent 
mogne! . För 12 V, lik
str öm. Storl. 55x 22 mm. 
Vikt 45 gr. Pris 11: -

Motor Nr L 50, l iko 
för egöende . men för 4 
volt likström . Pris 10: 75 

Modellmotor Nr L 1049, 
>Taycol Loco>. En liten 
precision sbyggd motor m. 
snäckd rev, utvä xling 40/1, 
i första hand avsedd för 
, HO > modelljörnvägor m. 
Spör vidd 16 mm, men 
även till möngo ondro 
mekaniska funktioner dör 
stor kraft fordros och ut
rymmet är lit et. Permo
nen!mognet , 5-delod ro· 
tar, bronsgrofit-borstor o. 
fosforbronsloge r. För 12 
V. li kström. Dimensio ner , 
längd 58 mm, bredd 12,5 
mm, djup 21 mm. Vikt ca 
60 g . Pris 36: -

Bondgenerator Nr l 
877 i bygg lödo som in
nehöller generatorns o I
la delar jämt e komplett 
elektromo!or för 4-8 V 
allström !drives med bal· 
teri e ll er ringlednings
tro nsformotor) . Apparo · 
ten uppmonteros pö nög
ro minuter . En helt ny 
teknisk leksak varm ed 
intressanta och skojiga 
experiment kunna utfö -

. ros. Ger en spänning pö 
100.000 volt men ör helt 
ofarlig. Höjd 22 cm. 

Pris 26: -

>Trolldekoratör, Nr L 878, all onvöndos i som· 
bond med ovonstöende bond genero!or. Mon kon 
härmed pö elektrostatisk väg ge ett vackert som
metsliknonde överdrog (velouriserol pö allo tönk
baro delar av metall, trä, papper m. m. Smö 
dockm öbler t . ex. kunna lött >lygklödos> i önska
de färg er. Satsen innehöller 6 olika färg er, l 
tub bindmed el, pensel och metoll sköl. 

Pris 16, -
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Mekaniskt tåg Nr L 981, i stil igt utföro nde av 
la ckerad plöt. Bestö r av lok med kraf tig t urverk 
och tender, tvö boggi evognar somt rä ls, spörvid d 
0, till en 230 cm löng oval bona . Hela tög ets 
längd 62 cm. Loket väg er 0,4 kg och sat sen tota lt 
1,4 kg. Pris 18: -

Tög Nr L 159. Bestöend e av lok med urve rk, 
tender och personvagn jämte rundbano i di om. 
38 cm. Pris 5: 50 

Vagnar, spårvjdd o !32 mm.i. 

Godsfinka Nr L 900, m. 
skjutd örr . Löngd 17 cm, 
höjd 9 cm. Pris 2: 50 

~ 
Godvsagn Nr L 199, 4-

ox lod , med stolpar och 
lämmar. Längd 17 cm. 

Pris 2: 25 

-Godsvagn Nr L 902 med 
virkeslast. Längd 16 cm. 

Pris 2: 25 

Vagn Nr l 903, 4-axlad , 
ledad dubb elvagn med 
last. Pris 4: -

Godsvagn Nr L 899, 
med lösa lämmar och 
stolpar . Längd 16 cm. 

Pris 2: 25 

Tankvagn lilr L 898, 
längd 16 cm. Tankd ia m. 
4,5 cm. Pris 2: 50 

Tankvagn Nr L 190, 
fy roxlad längd 16 cm. 
Höjd 7 cm. Pris 2: 40 

Resgodsvagn Nr L Ull, 
av lackerod plöt m. skjut
dörror. Löngd 16 cm. 

Pris 2: -

Vagn Nr L 904, lastvagn 
av enklare typ. Längd 12 
cm. Pris 0: 95 Personvagn Nr L 'n7 

av lackerad p löt . Längd 

• . 
-

EL-motor Nr L 705, dri 
ves med c ,o 4 V, t. ex. 
ficklampsbatt eri el. ring · 
ledn i ngs!ronsformato r. 
Storlek c ,a 6x6 x 4 cm. 

Pri, l : liS 

16 cm. Pris 2: -

Rälsbuss Nr L 192 av 
lackerod plöt och med 
kraft ig fjödermotor . Nor
molspö rvidd 32 mm. Längd 
19 cm. Vikt 3 hg. 

Pris 7: 60 
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Elektri skt tög Nr L 189. Bes!Ör av lok med ten
der och tvö personvagnar somt räls , spörvidd 32 
mm, till en 220 cm löng oval bana. Drift frön 
vöxe lström snöt 220 V öve r kort slutningssöker trons
fo rmcltar med regl erin g för olika hastighet. Lokets 
längd 16 cm. Kraftig malar med omkastare fö r 
fram och back. Strölkostare fram . 2-rölsdrift. 

Pris komplett 58: -

Elektriskt tög Nr L 188 med lok, tender och l 
personvagn . Räls och drift över 220 V tra nsforma
to r som före göende. Lokets längd 13 cm. Utan 
omkastare och belysning . 

Pris komplett 36: 50 
Som extra skenor till avan s! . tvö tög passa r 

nedo nstöende enkelskenor för urverkstög, om den 
ena räl sen isol ero s med tunn pressphon, vilk et 
en po jke löl! gö r själv . 

Skenor, växlar m. m. passande tög och vognar 
med spö rvi dd O (32 mm), tillv erkade av vitp löt . 

A 
Skenor, oiso lerode, för 

urve rkstög . 
Längd Pr 

Nr cm st . 
L 818, rok 26 0: 50 
L 819, rok 13 0: 40 
L 82~, böjd 26 0: 55 
L 821, bö jd 13 0: 45 

Växel för urverkstög . 
Nr L 193, höger. 
N r L 194, vänster . 

Pris 2: 75 

Växel för el-sken or. 
Nr L 905, höger. 
Nr L 906, vänster. 

Pris 4: 75 

Korsning Nr L 908, för 
oiso lera de skenor. Längd 
22 cm. Pris 3: -

Korsning Nr L 909, med 
isolerod mittskena . 

Pris 5: 75 

Skenor, med isolerad 
mittskena, för el- lok. 

Längd Pr 
Nr cm st. 

L 822, rok 26 0: 75 
L 823, rak 13 0: 70 
L 824, bö jd 26 0: 90 
L 825, böjd 13 0: 80 

Stoppbock Nr L 1037 för 
böda skentyperno . 

Pris l : 10 

Räls av mass,ng för 
model ljärn väg . Meter
längder, sä ljas i för p. 
~m 6 m. 
Nr 

L 177, 
L 992, 

Höjd 
3 mm. 
4 mm. 

Pr 6 m. 
4: 20 
5 : 70 

Räls av svartoxide rad 
p låt för leksakstög . Pro
filhöjd 9 mm. Längd 32 
cm. · 
Nr L 89 rak. Pr par 0 : 60 
Nr L 90 böjd. Pr par 0: 65 

Varningsmärke Nr L 98, 
>Varning för !Ög . Höj d 
16 cm. Lackerod plöt . 

Pris 1: AO 
Vorningsmärke Nr L 97, 

>Varning för tög, flero 
spår>. Pris 1: 50 

Järnvägsövergöng Nr L 
92 passande ovans! . ske
nor för urve rkstög . Av 
lacke rad plöt, stor lek 10 
X 9 cm. Pris 0: 35 

Hjul N r L 913 för lok . 
Av plast med ytt erdiam . 
34 mm. Ax elhöl 3,5 mm. 

Pr st. 0: 35 

Lokchossi Nr L 7, för 
strö mtil lfö rsel genom 
mitt- eller sidoskena . För 
lik- o. växelström 12-20 
V. Effekt ca 10 watt. 4-
hjul sdrift. Fram o . back 
medelst strö ms!öllore pö 
motorn s öve rsida . Sjö lv
smörjo nde rotor lag er. 
Spörvidd HO . (16 mm). 
Storlek 90X 45X 27 mm. 
Vikt 160 g. Pris 22: -

Hjulsats Nr L 9, 4 si . 
hjul för ändring av ovan
stöende chassi till spö r
vidd 0 . J32 mm). 

Pr sals A: 40 

~ 

•'°; 
L91Jl L 91$ 

Hjulpor Nr L 912 för 
vagnar, hjuldiam . 25 mm. 
Med axe l och lag erbock. 

Pris 0: 70 
Koppel Nr L 914, längd 

5 cm. Pris pr por 0: 35 
Buffert Nr L 915, i sats 

om 4 st. Pris 0: 35 
Pr duss. 0: 85 

Byggs ats Nr L 975, , Blue Bi rd>, gummimot or · 
driv en mode llro cerb il. Den är 42 cm löng och 
kon köras inom hus kring po lstav och utomhus 
pö snö och is. Satsen bestör av erforde rl iga 
delar av !rö och kartong, hjul, färd ig prop ell er 
m. m. utom l im. Pris 5: 50 

Byggsatser till fartygsmodeller i skala 1: 100. 
lnn eh~I I : Ritning, a rbetsbeskrivning och allt trö
mater_,al, skrovblock , rundhult m. m. somt färger 
och lim . Dessutom ett stort antol skepps!illb ehör: 
van tskruv, block, ankore, rott, kätting m. m. 

Slätskonore Nr L 21. Största längd 42 cm, höjd 
26 cm. Komplett byggsats 22: -

Briggen , Gerda > Nr L 22. Störsto längd 44 cm 
höjd 33 cm. Komplett byggso!s 47: ....'. 

TÄNDSTICKSSPLINT 
Splint Nr L 175, är osvavlade tändstickor för 

hobbyorb eten . I förpackning om 1.000 st. 
Pris 1: 15 

C LA S 

Slipers Nr L 91 av bok, 
spö rvidd 32 mm, m. fäs
ten passand e ovan stöe n
de plöträls . Pr st. 0: 15 
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Byggs ats Nr L 755, 
,A USTER, , Sve riges po
pul ära ste sko lomodell . 
Den hor sommo enast ö
ende fl ygförmögo som 
för egöende Mustang o. 
byggsats en har samma 
utförande med alla er · 
fard erliga dela r, men är 
ej li ka lättb yggd. Spänn
vid d 44 cm. Pris 4: 85 

Byggs ats Nr L 795, 
, Jakt-M ustang >. En po pu
lär , enke l och lättb ygg d 
skalam ode ll. Den är vac
ker och sta rk, konstfl y
ger med rörliga roder , 
och sta rta r fr ö n marke n. 
Satsen består av utstan
sad e ba lsadel ar, tr yc k
ta karton gde lar, hjul 
gummim oto r, celluloid 
m. m. ; all t som erfor d
ras fö r bygget uto m li m. 
Spän nvid d 40 cm. 

Pris 4: 85 

Bygg sats Nr L 798, 
,P IPER CUB, . Det väl
kä nda sportplan et i en 
omty ckt mode ll i skala 
1/20. Den har gu mmimo
tor och flyg er mycket 
b ra äve n med sta rt frön 
mar ken. Mo de llen by g
ges av balsa med kläd-
sel av japanpapper . 
Byggs at sen innehöll er 
a llt som behö vs för byg 
get uto m lim o. dop e. 
Spä nnvidd 54 cm. 4: 95 

FLOTIORER 
Byggsats Nr L 887, till 

flott örer för CUB elle r 
andra modeller av sam
ma storlek. Möjliggör 
start och landning pö 
vatten Sots med materia I 
och ritning . Pris 1: 75 

~ 
Byggs ats Nr l 800, 

,SEA-BEE>, en icke fl y
gand e mod . i skala 1/25 
för mera kunniga mode ll
bygg a re. Tryck ta bals a
fl ak, l ister, bek lädnad , 
hju l, cellu loid m. m. med
följ er. Pris 5: 50 
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Byggs ats Nr L 950, 
, Sjofågeln, . Mod ellfl yg
pla n med flott örer e ll er 
hjul lmedf. även). Det 
ha r god fl ygf örmöga o. 
ka n starta och landa pö 
vatten . Bygg es av bo I
sa list o. beklädes med 
japanpop pe r . Spännv1·dd 
55 cm. Al lt material som 
erfordras, men ej lim o. 
dope, ingö r i sat sen. 

Pris 4: 50 

Byggsats Nr L 799 till 
en he likopt er, som gör 
med gummimoto r o. hor 
en förv öno nde god flyg 
förm ögo, höj de r upp till 
50 m hor uppnötts. Sat
se n innehöller ollt erfor
derl ig t mote r io l med de
la r ov balsa . Rotordi o m. 
75 cm. Pris 5: 75 

Byggsats Nr l 948, ,Pi
rat , , en g ummimoto rdri
ven modell med bro 
fl ygf örmögo och som är 
lött ott bygga . Delarna 
är utsögade av bä sta 
ba lsa och satsen är kom
p lett med a lla delar . 
Spännvidd 38 cm. 3: -

-:::=::.-
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Byggsats Nr L 81, ,Fal 

ken,. Lättbyggd stavmo
de ll med utmä rkt flygför 
måga . Spännvi dd 40 cm. 
Komp lett bygg sats av 
balsa. Pris 2: 25 

~ 
~~ 

Byggsats Nr L 947, ,L ö
vet>, en lä ttbyggd stav 
mode l l med gummimotor. 
Spän nvidd 25 cm. Kom
pl ett sats. Pris 1: 25 

Byggsats Nr L 815, 
>Lill-Klas> , en stavmade ll 
med gummim otor, sam 
det är lätt för nybär\· a
ren att bygga och f y
ga. Den är helt ov bal 
sa och hor alla delarn a 
fördigsögad e lä r monte
ring. Spännvidd 46 cm. 

Pris 2: 95 

Byggsats Nr L 82, ,Ba 
by Bir d,. Sta vmodell , 
spänn vidd 40 cm. Inne
hö l ler tryckt a bal safla k 
a '.t söga ur, lister, japan
pappe r m. m. Pris 2: 50 

~ 
Bygg sots Nr L 933, IN 

VADER, modellpla n för 
fl ygning med swing-kan 
tr a ll, va rig enom man kan 
utföra ströla nde flygupp 
visninga r med ava ncera d 
flygning o. perfekta tr e
punktslandning ar . Spänn
vidd 41 cm. Instrukti oner 
för bygg et och erfo rd er
ligt mater ial utan lim . 

Pr sats 4: 85 

Byggsats Nr L 949, 
,Kid , , e n utmärkt segel 
mode ll för nybörjare . 
Lättbyggd, dö spryglar 
och alla öv r iga delar 
ära utsög ode i bo Isa o. 
klara för hop l imning. 
Spännvidd 60 cm. Kom
plett byggsats. Pris 3: 50 

Byggsats Nr L 83, ,Kro
ta ,, är lik fö regö ende 
men spännvidd 40 cm. 
Furulister och utsågad e 
spant . m. m. Pris 1: 75 

Olympia Nr L 794. Ett 
färdigt glidplan helt av 
bals a . Det star ta s med 
en medföl jande gummi 
katapult och seglar ut
märkt . Spännvi dd 30 cm. 

Pris 1: 50 

Bolsoprop ell ror fö r g um
mimoto rplan. Färdigfor
made men oputsade. 
N r Dia m. Pris 

L 78 15 cm 1 : -
l 79 20 cm 1 : 40 
L 80 25 cm 1: 75 
Plostpropellror har lä mp-

1 ig utform ni ng och tyng d 
som ger god bal a ns De 
ära pra kti skt tag et obr yt
ba ra och stigni ngen kan 
justera s genom upp värm
ni ng . Passar alla vö ra 
mode ll motorer. 
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 baspl att a av 
alum inium. Diam . 37 mm. 
Längd 40 mm. Pris 3: -

Casco -lim Nr U 1097, 
i tub er o m c ,a 30 kbc m. 
Utmärkt för hobb ya rb e
ten och spec ie ll t där en 
snab b bindn ing erfo rd
ras. Va ttenfast oc h myc
ket höl lbart . Pr tub 1: 25 

Balsalim Nr l 629, mo
dell plan-cement snabb
torkande och star kt bi n
dan de. I ub, i rineh. 15 
kbcm . Pris 0: 75 

JAPANPAPPER 
Japonpopper Nr L 627 

i högsta kva lite. V itt . I 
storl ek 45x 68 cm. 

Pris pr ark 0: 25 
Pris pr 10 ark 2: -

Gummiband Nr L 786, 
fö r gum mimotorer, bästa 
kvalit et, dim . Sx 0,8 mm. 

Pri s pr mtr 0: 35 
Pris pr 5 mtr 1 : 50 

FÄRGDOPE 
Färgdope Nr L 796 spe

cia ll ack för mode llpl an. 
Finnes i färg erna g ult, 
orang e, rött , bl ått, 
grönt, vitt, svart, silver 
och färgl öst . 
Liten fi asko (25 g). 

Pris 0: 75 
Stor fl aska (100 g) . 

Pris 1: 75 
, FLYGANDE TEFAT, 

, Flygande tefat , Nr L 
1034. Flygand e modell i 
byggs ats med alla dela r 
fär d iga. Tryckt alumi
niumhölje . Dia m. 17 cm. 

Pris 1: 90 
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• Reoktionsm otor Nr L 
1008, ,M ini je t>. Enke l i 
konstru kt io n och skötsel 
som t mycke t drif tsäker 
oc h oöm. Kan anvä ndas 
pö små modellböt e r, bi
lar och fl ygplan med 
spännv idd 25- 45 cm. 
Dra g kraft 14 g. Netto
vikt 8 g . Brän slepatron 
4 g . Lever eras kompl ett 
med tillb ehör och 6 
brä nslepat ron er. 

Pris 12: 50 
Bräns lesats Nr L 128, 

till Minij et . Innehåll er 
all t för 10 flygningar. 

Pr sats 2: 75 

Reakti onsmotor Nr L 
1012, ,Jetma ste r>. Lika 
fö regöende men störr e, 
lä r spänn vidder 45- 70 
cm. Drag kraft 28 g . Net
tovik t 18 g. Bränsle 8 g . 
Levereras komplett med 
til lbehör och 8 brä.nsle
patrone r. Pris 29: -

Brä nslesols Nr L 129, 
till Jetmaste r. lnnehöll er 
allt fö r 10 fl y gn ingar . 

Pr sots 3: 75 

Bygg sats Nr L 1016, 
Demon, lättbyggd täv
lings made ll för Minijet 
ell er Jetmaste r reamoto
rer. Balsab ygg sats. 

Pris 4: 85 
Roce rbåtsols Nr L 1018, 

innehö ller ritning, bal
saflak , lister etc, till en 
bö t fö r Min ij et e ller Jet
master reamot orer, var
med uppnös över 25 
knops fart. 

Pris 3: 50 

Mätgl as Nr J 28, av 
gl as, med etsad grade
ring . Rymmer 100 kbcm. 
Oumbä rlig t bl. a. vid 
uppmätn ing av br änsle 
till modell moto rer. 

Dieselmotor Nr U 1219, 
>Ed Bee>, den populä 
raste enkubikar en för 
flyg-, bil - och bötmod el
ler . Gör 7000 varv/min . 
och har roterand e insug. 
Transp a rent bränsl etank. 
Cy lind ervol ym l cc. Vikt 
77 g . Pris 45: -

Dieselmotor Nr U 948, 
,KOMET, , nya modell en, 
är en synn erligen för
nämlig motor fö r mod ell 
plan, bil ar , båta r m. m. 
Den ä r vältrimmad, ef
fekt iv, lött startad och 
pr ecision sutf örd i min
sta detal j. Cy lin der 2½ 
cml . Var vtal med prop el 
ler ca 11000, med ba
lanshjul ca 16000 varv. 
Höjden ä r 63 mm, br edd 
41 mm, län gd 80 mm, vikt 
125 gram , 2/10 hkr . Var je 
motor är pro vkörd och 
garant eras körklar. Be
skriv ning medf ö lje r. 

Pris 58: 50 

•Svänghjul Nr U 960, 
av svarvat och polerat 
järn , för dieselmotor. 

Pris 3: 90 

i'/· .. ·~, .. ·.· .. _\ 
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Hjul Nr U 1014, fö r 
madellracerbilar. Tillv er
kat av mycket elasti skt 
g ummi som är fastvul 
kaniserat pö två pressa 
de metall skivor i vars 
cent rum ett metallager ä r 
fastsatt. Löstagbar för
nick la d navkaps el. Hju
len öra väl balansero
do för högt va rvta l. 
Dia m. 93 mm. 

Pris 3: 60 
Tratt Nr U 928, av 

p last. Dia m. 52 mm. 
Pris 0: 35 

Pris pr st. 7: 85 
Pris pr sats om 4 st. 25: 50 
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Dieselmotor Nr U 1221, 
>ED Mk IV,. En av de 
förnäm sta oc h effekti 
vaste d iesla r som kon
stru era ts. Utrustad med 
kull ager och roteran de 
insug . Va rvtal 10000/min . 
Cyl inde rvo lym 3,46 cc. 
Effekt ¼ hkr . Vikt 180 g. 
uta n br äns letan k. 

Pris 75: -

Byggsats Nr L 816, Ju
pi te r, ett fr ifl yga nde mo
dellpl a n fö r di ese lmoto r. 
En vä lfl ygand e mode ll, 
som vunni t möng a täv 
li nga r. Bygg satsen är ut
förd i ba lsa o . innehöl 
le r kont ursågad e spryg 
lar . Spänn vidd 105 cm. 

Pris 12: 75 

Byggsats Nr L 37, VES
PUS, Linkontrollm odell, 
specie llt för , ED-Bee, 
e l ler annan enkubi ka re . 
Den är helt av bo Isa o. 
mycket lättb yggd och 
passar nybö rj are. Alla 
delar är sö gott som fär
diga för montering . Allt 
material bl. a . gummi
hjul medföljer . Spänn
vidd 44 cm. Pris 7: 50 

Modellmotor Nr U 
1200. ETA 29 med glöd 
stift (tänd es med 1,5 volts 
batt eri via starten!. Den 
förnäm sta motorn i sin 
klass söväl ifröga om 
konstru kt ion, preci sion 
som effek t. Dubbla kul
la ge r, ro te rande insug 
och 180° utblös ning söpp
ning . Effekt 0,6 hästkraft 
v_id 15.000 varv/min. Cy
linderv o lym 4,85 cc. Vikt 
utan tank 210 g . 

Pris 96: -

, t 
Glöd stift Nr Y 268, 

gä nga ¼", höjd 17 mm, 
vi kt 4 gr a m. För 1,5 V 
tän dspänni ng. Pris 6: 50 

Miniatyrtändstift f. mo
dellmotor er. 

Nr Y 270, gänga ¼", 
hö jd 20 mm, vikt 3 gr . 

Pris 6: -
Nr Y 271, gänga %", 

höjd 28 mm, vi kt 8 gr . 
Pris 4: 50 

RITNINGAR 
Ritning Nr RD 85, till 

modellrace rb öt m. steg, 
för reakt iansdrift el ler 
diese lmotor . längd 60 
cm. Pr is 2: 50 

Ritning Nr RO 84, till 
lättbyggt mode ll pl an för 
reaktion sd rift o. U-kontr . 
Spännv idd 50 cm. 

Pris 1: 50 
Ritning Nr RO 86 ti 11 

mod ell roce rbil. Konstru e
rad fö r motor U ·1200 o . 
hju l U 1014. En stilig mo
dell, 44 cm löng . Töml. 
löttbygi:id . Pris 2: 50 

Tronsportvognshjul Nr U 64. Fälga r av presad 
kraftig stölpl ö t med nav av stö lr ör fö r ax eldiom. 
13 mm. Massiv gummiring i dim. 230x3 0 mm. 
la cke rat i g rön eller röd färg . Pr st. 7 : 50 

Bornvognshjul Nr L 130. Lika ovanstående men 
med nav för 12 mm ax eldi am. och med massiv 
vit g ummiri ng i dim. 210X 20 mm. Utom til l ba rn'. 
v':'gn ar ä r detta hju l lämpligt för tra mpbi la r, lek
karrar m. m. l acker at i ljusgr ön fä rg. 

Pr st. 5: 50 
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Luftgevär Nr U 1263, ,Stello , , för kulor eller 
pilar . Allo metalldela r blöonlöpt o . Spännes ge
nom nedböjning av pipan. Laddas i bakre änden 
av en ur mynni!lgen uttagbar hylsa. Löng~ 81 cm. 
Kol. 4,5 mm. Vikt 0,8 kg. Pris 17: 50 

& 
Luftgevär Nr U 1264. Utförande som fö regöe n

de men lad das baktill. Kraftigare och med högr e 
precision . Stä llbart sikte . Längd 86 cm, kol. 4,5 
mm. Vikt 1,1 kg. Pris 29: -

Luflpistol Nr U 1159, 
, Koma 3,, i kraft igt ut
förande , la ddas med ett 
handtag som utdrage s 
baktill. Allo metalld elar 
blöon löpto .. Kol. 4½ mm. 
Längd 25 cm. Vikt 300 
gram . Pris 3: 50 

Badmintonspel Nr U 1249, med tvö ra ckets med 
nat ursena och läd ergr ep p, 2 st. bo ll ar somt nät, 
sto lpar, linor och stogpi nnor somt spelregl er. Allt 
förpacka t i väska. Pris 28: -

Badmintonspel Nr U 1250, med tvö ra ckets, 
en boll , nöt samt spe lreg le r. Utan sto lpa r. För
pa ckat i kartong. Pris 18: 50 

. 

' Badmintonboll Nr U 
1271, av pla st, med 5 ggr 
lä ngre li vslängd och 

Licensfrio skrämskotts
och stortpistoler. Säljas 
ej till minderåriga. 

Lultpistol Nr U 1160, ,z e n i I> . Til lve rkad av 
svenskt kvo lit etsstöl med 
slätborrod massiv stölp i
po . Ställbart spetskorn 
och tr yckpunk tsovtryck. 
Elegant utform ad ko lv 
av polerad va lnöt. All o 
meta ll dela r bl öo nlöpto 
Kol. 4½ mm. Längd 28 
cm. Vi kt 720 g. Pris 41, -

samma flykt som den 
bäst a fjäd er boll. 

Pris 

Skrömskollsrevolver Nr 
U 110. Svartoxiderad o . 
förnicklad. Ladda r auto
mati skt 6 skott. Längd 13 
cm. Kalib er 6 mm. 

Pris 12: 50 

Skrämskotsp istol Nr U 
1272. Sva rtoxide rat hand
tag och förnicklad pipa. 
Längd 14 cm. Kalibe r 6 
mm. Pris 7: SO 

Skrämskollspatroner Nr 
U 111, ka libe r 6 mm för 
ovons tö ende pistoler . I 
askar om 100 skott. För 
inköp av dessa skott 
fordras att kund en fyllt 
18 ör. Pris pr ask 3: 50 

~ .., 
Armstärkare Nr U 1053, 

av ex . kraftigt o . elas
ti skt rött g ummi. Längd 
50 cm, ko n utdr agas till 
öve r 150 cm. Pris 3: 25 

Luftgevärspilar Nr U 
'11S, kal ibe r 4,5 mm. 

Pris pr duss. 0: 85 
Luftgevörspilar Nr U 

892, kalib er 6,3 mm. 
Pris pr duss.1: 10 

,lN 
~ 
Pilsats Nr L 510, be

stöende ov 6 pilar m. 
blytyngd och en skott 
tavla av treetex i storl . 
30x 30 cm. Pr sats 2: -

--<1 
Kaslpilar, · av svarvat 

trä med pr essphon vingo r 
o . tre cm löng stöl spets. 
Pile ns hela längd 18 cm. 

Nr L 87, med bl ytyngd . 
Pris pr st. 0, 18 

Bordtennisspel Nr U 
910 med tvö ra ckets Nr 
U 908, stol pa r av trä m. 
skruvtving , 90 cm. nät 
samt en prima bo l l, spel
reg ler medfölj er. A llt 
förpackat i elegan t kar 
tong . Pris pr spel 6 : 95 

Bordtennisspel Nr U 
912, med tvö rackets i 
engelsk mod el l m. skaft 
av alm , helt gummik läd 
da pö böda sido r, nöt
ställ ning m. ställbar stöl 
skeno, 183 cm nöt, en 
prima boll somt spelreg
ler . Regl ementsenl igt täv
li ngsspel. Allt förvarat i 
elegant ka rtong med fyr
färgstryck . 

Pris pr sats 18: 50 

Bordtennisspel Nr U 
911 med tvo rac kets m. 
gummi pö bödo sid o r o. 
sto lpar med skruvtving, 
122 cm nöt, prima boll 
somt spe lregle r. Allt 
för varat i e legant kar
tong . Pris pr sats 11: -

LA 

Bordtennisracket Nr U 
908. Utan beläggning m. 
bj örkskolt . En br o och 
prisbillig pojk racke t. 

Pris 1: 60 

Nr U 909 med belä gg
ning av gummi a. kork . 

Pris 2: 75 

Tävlingsracket Nr U 
1161, ,Johnny Leoc h>. 
Storl . 275X 165 mm. Gum
mibeläggning o. ce lla
fonkont . Greppet i 
mockoskinn. Pris 9: 25 

0 
Bordtennisboll Nr U 

951 av prima fabrikat. 
Pris pr st. 0: 30 

Bordtennisboll Nr U 
1162, högsta kvalitet . 

Pris pr st. 0: ..0 
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Elektrisk materiel 

Lamphållare Nr T 1719, 
fö r norm ala belysnings
lo mpor. Av bakel it med 
mässingsgö ng. S-mörkt . 

Pris 0 : 80, duss. 8: ..0 
Lamphållare Nr T 62 av 

mässing . N ormalg ä ng. 
S-märkt. Pris 1: 30 

Il 
Lamphöllare Nr T 1789, 

av kraftig svar t bakelit . 
Mi gnongöng . 2 A. 250 V. 
S-märkt . Stor lek 28X52 
mm. 

Pr si . 0 : 90, duss. 9: 25 
Lamphållare Nr T 61 av 

mässing . Mignongäng . 
S-märk t. Pris 1: 25 

Lomphöllare av brun 
bak elit med inbyggd 
tryc kströmb rytare . Nor -

1 molgöng . S-märkl . 

I nsatslamphållo re Nr T 
1693, av bake lit m. mig
nongäng . 2 A/2SO V. Ställ
bar längd. G änga t nip
pelfö ste. S-mä rkt. 

Pr si . 1: 25, d uss. 12, 25 

Ljusimitotionshylso r av 
papp i vax gul fär g och 
med droppim itati on. 

Hylsa , d iom. 25 mm, 
för mignon insatslomp
höllor e. 
Nr T 1946, höjd 80 mm. 
Nr T 1947, hö jd 100 mm. 

Pr st. 0: 35, duss. 3 : 60 

Hylsa, diom. 45 mm, 
för normoll a mphöll ore . 
Nr T 1948, höjd 70 mm. 
Nr T 1949, höjd 80 mm. 

Pr st. 0 : 45, duss. 4: 40 

Nr T 126, med helgängad 
ytte rmont el för skärm
rin g. Pris 2: 50 
Nr T 127, slät ytt ermantel. Kaschering av vit pla st 

Pris 2: 35 pa ssande lo mphöllore . 

• 

Nr T71, för normollomp
höllore . Pr st. 0: SS 
Nr T 72, fö r mignon lom p
höllor e. Pr st. 0: 45 

Lamphållare Nr T 1796, ~ 
helg ä ngad . Till verk . av , 
bake lit med por slini nsots 
och mässingsgän g . Utan 
ring. S-mär kt. 

Pris 0: 95, duss. 10: 20 

la 
Skärmring Nr T 1797, 

passande ovonstöende 
lomp höll ore . 

Pr st . 0: 20, du ss. 1: 75 

;, 

Lamphållare Nr T 63 av 
mässing. Normalgäng. 
Med en skörmhöllore 
ring . S-märkt . Pris 1: 50 

Skärmstöllning Nr T 
1950, ställb a r frö n 15 t i ll 
23 cm hö jd , förnick lad 
och med läs te pa ssande 
nor ma l lomph öl lo re. 

Pris 1: 40 

Lamphållare Nr T 1752, 
med inb yggd ström br yta
re. För lampor med nor
mal gäng . S-mörkt . Av 
ba ke lit . Pris 2: 65 
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Kaschering Nr T 2136. 
Lomphöl lo re av bake lit 
med metal lgänga och 
po rslinsin sat s somt hel
gänga t lä ste för skär m 
jä '!)te skärm ri ng ?· tryck
stro mbrytore . V1nkelnip
pe l av mässing och köpa 
av beng ul plast . S-märkt . 

Pris 4: 85 
~ @+mii1@iiiWiii•l i@J;ii~ 

Spiralorm Nr T 2163 
böjbar i allo riktningar'. 
Användes till löslampor 
golvlompor , mikrolonst a'. 
tiv och d y li kt. tillv. av 
mässing m. 10 mm gäng
ning i bödo ändorna . 
Längd 20 cm. Polerad . 

Pris 2: 60 
Nr T 2114, d ,o förnick-

la d . Pris 4: 50 

I 
Mutter Nr T '174, 10 mm 

armaturgäng, !örn . 
Pr st . 0 : 10 

Rörnippel Nr T '17S, 10 
mm armaturg äng . 

Pr st . 0: 15 

18 
Nippel Nr T 201, av 

bake lit med gäng . för 
trödgenomför i ng, 10 mm. 
i diamet er . 

Svart : Pris 0: 08 
Pris pr du ss. 0: 80 

Vit , Pris 0: 10 
Pris pr duss. 0: 90 

Flönsnippel Nr T 1951, 
av mässing . Gänga 10 
mm. 

Pr st. 0: 15, duss. 1: 25 

-Qt) 
Vinkelnippel, svängbar 

i 180 grad er och lö sbo; 
i allo lägen med kläm
skruv . Gä ngad hylsa i 
ena och gängad tapp i 
andra änden . Helt . av 
mOssing. 
Nr T 1702, oxi derad . 

Pris 1, 25 
Nr T 1703, mässing. 

· Pris 1: 05 
Nr T 1701, förnicklad. 
God känd. Pris 1: 20 

Upphöngningsbygel, 
Nr T 1952, gä nga 10 mm. 

Pr st. 0: 15 
Nr T 1953, gänga 13 mm. 

Pr st. 0: 18 

WI 
Stickpropp av bakelit 

med !ö rn. stift . Extra 
pri ma. S-märkt 250V/6A. 
Nr T 752, svar t el. brun. 

Pr st . 0: SO, duss. 5, 10 
Nr T 2109, vit. 

Pr st. 0: 60, duss. 5: 60 
Stickpropp av bakelit . 

Prima fobr . S-märkt. 
O förn . stift . 250V/6A. 
Nr T 2088, svart. 

Pr st. 0 : 45, duss. •• 80 
Skarvuttag , kraftig mo

del I med beröringsskydd. 
S-märkt, 250V/10A. 
Nr T 753, svart . 

Pr st . 0 : 90, duss. 9, -
Nr T 247, vit. 

l' r st. 1: 10, duss. 11, -

Stlckpropp av bakelit 
med jordningslcontokt . 
Kraftig modell. S-märltt. 
10 A. 250 V. 
Nr T lå87, svart . Pris 1, 45 
Nr T 245, vit. Pris 1, 95 

Vägguttag av svart ba
kelit för ovonstöende 
kontakt med jordningsut
tog . 
Nr T 1886, svart . Pris 3, 25 
Nr T 244, vit . Pris 3, 60 

Apparatuttag, av bolce-
1 it med gummiinför ing lär 
sladden . S-märlct. Använ
de s lär strykjärn, värme
appara te r m. m. 

Nr T 1888, med steatit
propp . 

Pr st. 1: 20, duss. 11, 40 
Nr T 129, med steatit

propp och. [orddan . 
Pr si. 1: 65, duss. 16: 80 
Nr T 1690, med bakelit

prc,pp . 
Pr st. 1: -, duss. 9, 60 

Apparatintag Nr T 1925, 
med mässingstilt och 
hylsa av aluminium. 

Pris 1, 15 
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-• Vägguttag Nr T 744 av 
porslin med brun bokelit
kåpo. 19 mm sti ftovstånd . 
S-mörkt. 

Strömbrytare, med kå
pa av vit eller brun 
bakelit . Diom . 60 mm. 
S-märkto. 250V/6A . 

Tryckströmbrytare för 
inby ggnad . S:märkt . , 

Nr T 2153 for 0-3 mm 
gods . Pr st. 0: 65 

Nr T 2154 för ca 6 mm 
Förgreni ngskontakt av 

bakel it, möiliggö r anslut 
ning av två stickproppor 
till samma vägguttag . 
10 A/250 V. 

Pris 1: 45, duss. 14: 30 
Vägguttag Nr T 2058, 

d,o vit. 
Nr T 2039, enpol ig . 

Vit , Pris 1: 70 
god s. Pr st. 0: 70 

Nr T 168, svart . Pris 1: 60, duss. 16 : 20 Brun : Pris 1: 50 
Pr st. 1: 40 

Nr T 169, vit. ~Aftr Nr T 2040, kron omkoppl. 
Vit, Pris 2: 60 

Pr st. 1: 55 Brun , Pris 2: 35 

Vägguttag. Infälld typ 
med tä ckp lotto av bake
lit. Diom. 85 mm. S-märkt . 

Nr T 2041, troppo mkoppl. 
Vit, Pris 21 05 

T 2157, bru n. Pr st. 1: 60 
T 246, vit. Pr st. 1: 95 

Förgreningskontakt Nr 
T 222, 10 omp. S-märkt. 
4 stickproppar kon här
med anslute s till samme 
vägg uttag. Förgreningen, 
som är försedd med 1 m 
kabel och sti ckpropp , 
hänges på väggen eller 
placeras på go lvet. Fin
nes i brun eller vit boke
lit. 
Pris brun 7: -, vi t 7: 50 

Kontaktskydd Nr T 174. 
Ett enkelt oc h effektivt 
skydd att sätta i väggul· 
tagen , så att småbarn ej 
kon få ström. 

Kontoktskydd Nr T 2165. 
Det ab solu ta skyddet för 
barn mot väg guttag . 'Ar 
enkelt att montera och 
tillsluter automati skt hå
len . Pris 1: 40 

Tapetskydd av sjä lv ly 
sande plast , blå · elle r 
grön . Praktisk · nyhet. 
Lätt att montera på in
fälld a väggströmbrytare . 
Lyser i mörker . 
Nr Folsdio m. Pr st. 

0: 40 
0: 45 
0 : 50 

U 34 50-56 mm 
U 35 56---e2 mm 
U 36 74-80 mm 
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Kuhlodasa Nr T 2090, 
av po rslin med kåpa av 
benf ärgat plast i nytt, 
trevligt utförande . 4 kof)P· 
ling sskruvo r. Storlek 55X 
55 mm. S-mörkt. 

Pris 1: 50, duss. 15: 40 

•• Tokfäste Nr T 1794, ra k 
socke l av bokelit, med 
ingjute n gäng ad mässing 
bussning , passande nor 
mollomphållore . Diom . 
60 mm. Pr st. 0 : 50 

Väggfäste Nr T 1795, 
sned sockel, i övrigt som 
föregå ende. Pr st. 01 50 

•• Kronuttag av bokelit, 
trepoligt . S-märkt. 
Nr T 1798, svart. 

Pr st. 0: 50, duss. 4: 80 
Nr T 240, vit. 

Pr st. 0: 60, duss. 5: 40 
Kronpropp av bakelit , 

trepo l ig. S-märkt . 
Nr T 1799, svart. 

Pr st. 0: 50, duss. 4: 80 
Nr T 241, vit . 

Pr st. 0: 60, duss. 5: 40 

T 
Kopplingsplintar av ba

keli t med mössingkopp 
ling . S-mörkto . 
Nr T 2007, 2 kopplinga r. 

Pris 0: 25 
Nr T 2008, 4 kopp linga r. 

Pris 0: 50 
Nr T 2111, 12 kopplingar. 

Pris 1, AO 

Brun, Pris 1: 85 

• Strömbrytare, för in
fäl In. Platta n av vit el ler 
br un bake lit. Dia m. 85 
mm. S-märkto . 250V/6A. 
Nr T 2042, enp olig . 

Vit , Pris 2: 20 
Brun, Pris 2: -

Nr T 2043, kronomkoppl. 
Vit , Pris 3: -
Brun : Pris 2: 75 

Nr T 2044, trappomkoppl. 
Vit: Pris 2: 50 
Brun, Pris 2: 30 

Vrid- och dragström 
brytare, manövreras me· 
de ist vr idning eller drag
ning med snöre . Praktisk 
å svåråtko mliga ställen , 
trappo r etc. S-märkt . 

Utanpåliggande 
Nr T 2159, br un Pris 21 50 
Nr T 2160, vit Pris 2: 90 

Infälld modell 
Nr T 2161, brun Pris 3: 25 
Nr T 2162, vit Pris 3: 75 

• Sladdströmbrytare av 
bakelit i storlek 55x2 4 
mm. S-mörkt . 
Nr T 2123, brun . Pris 1: 30 
Nr T 208, vit . Pris 1: 40 

Sladdströmbrytare Nr 

Dragströmbrytare för 
inby ggnad . Storl. 27X 15 
mm. S-mörkt . 

Nr T 2156 för horison 
tal montering. Pris 1: 10 

Nr T 2155 för vertikal 
montering. Pris l 1 -

REGLERSTROMSTÄLLARE 
av godkänt svenskt 

fabrikat . 

• Reglerströmställare Nr 
T 1997, 2-polig serie-p a
rallellkopplare . 10 A 250 
V. Pors linssocke l och ba
kelit kåpa, diom. 64 mm. 

Pris 6: 30 
Reglerströmställare Nr ' 

T 1998, lika föreg . men 
för max. 6 omp . Diam . 
56 mm. Pris 5: 50 

Reglerst römställare Nr 
T 1999 för inbyggnad . 
2-polig serie-parallell
kopplare, med kontakt 
för signolglimlomp o . 15A 
250V . Pris 7: 25 

I 
Vippströmställare Nr T 

2000, i bake litkåpa, storl. 
100x75x45 mm. Typ, av 
-på, 3-polig. 25 A 380 V. 

Pris 10: 40 

T 1697, av bake lit med 
vip pb ryto re för 4 Amp. 
250 V. Längd 68 mm. 
S-mörkt. Pris 1: 90 

Strömbrytare Nr T 2013, : 
enpolig. 250 V, 6 A . 
S-märkt. Pris 1: 65 
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TERMl!OKONTAKTER l 
~~l~ . 
~ 

Nycke~strömbrytare Nr 
T 24, dyrkfri konstruktion 
av pertinox med förnick
lade delar . Centrolfast
söttning. Storl . 33x 29xl8 
mm. Pr is 3: 60 

Termokontakter, försed
da med kvicksilve rström
brytar e och bimetollfjä
der . 

Konta kterna kunna an
vändas exempelv is för 
autom atisk brand alarm, 
för signal eri ng vid f. låg 
temp . i garage , växthus, 
>kycklingm ödrar>, kä l
lare o . dyl. el ler för 
automati sk temperatur · 
reglering vid elektrisk 
uppv ärmning. Ett kopp
ling schemo för några an
vändn ingsomr åd en med
fö ljer. 

Fotströmbrytare Nr T 25 
2-po lig med centra lfast
sättning och knapp av 
svart gummi, 25 mm i 
diam. Storl. 52X 40x24 
mm. Pris 3: 50 

' Termokontakt Nr T 1683 
inställbar för viss tem
perat ur mellan 0- och Fotströmbrytare Nr T 160, 
plu s 5"0' C., där till slag lika fö regående men 
sker vid fal lande temp . mind re mode ll , enpolig. 
och br ytni ng då den Storl . 28X l6 x 35. Gummi
över st igits. Brytf ärmågo knapp 20 mm diam . 2A/ 
6 A. vid max. 250 V. 250 V. Pris 2 : 60 
Känsligh et plus/minus 3' 
Cels ius. Pris 23: -

Termokontakt Nr T 1692 
lika föregående men med 
bryt fö rmågo 4 A. vid 
max. 250 V. Känsligh et 
plus/min us 2' C. 23: -

Svagströmsmater _iel 

Ringklockor och sumrar. 
I rund modell med 

blankförnicklod stå lklang 
70 mm diamet er. 

Nr T 4 r ingk locka för 
växelström 3- 5 V. 

Pris 2: 90 
Nr T 5 ringklocka för 

likström 3-5 V. 
Pris 3 : 25 

Nr T 6 summer fö r 
växelströ m 3-5 V. 

Pris 2: 90 
Nr T 7 summer för lik -

ström 3-5 V. Pris 3: 25 

Summer Nr T 2120 för 
3-5 V. lik - och växel 
ström. Liten modell. I 
metallhöl je storl ek 50X 15 
mm. Pris 1: 45 

Tryckknapp av bakelit, 
40 mm diam. 

Strömbrytare N r T 84, 
ov sva rt bo ke I it med 
vipparm. Diam. 35 mm. 

Pris 1:-
Hängströmbrytor e Nr T 

2122, av brun bake lit m. 
innerdela r av mässing . 
Längd 65 mm. Pris O: 85 

Strömbrytare, av brun 
bakeli t med vippbryta re. 
Diam. 50 mm. 6 Amp . 

Nr T 1705, enpo lig . 
Pris 0: 35 

Nr T 1725, trappomkas-
tare . Pris 0: 40 

"·· S_tickpr?PP för svag-
strom, trllv. ov bakelit 
13 mm stiftov stånd . 
T 2107, svart. · Pr st. 0: 35 
T 209, vit. Pr sl. 0: 40 

Termokontakt Nr T 1597 
är injuster ad för tillslog
ning vi d plus 60' C., för 
br.andal a rm m. m. bry t 
förmåg a 4 A. vid max. 

Strömbrytare 
enpolig . 250 
S-märkt. 

Nr T 2010, Nr T 1802, brun Pris 0: 65 
V, 2 A , Nr T 2106, vit · Pris 0: 70 

Skarvuttag Nr T 88, för 
ovanst. stickpropp . Svart. 

Pris 0: 35 
för ovanst. 

Pris 1: 10 

250 V. Pris 11: - Omkastare Nr T 2011, 

~ I enpolig 250 V.. 2 A, ~ S-mM• Pd, 1, 2' 

K,kk,H..,,,,ömb,,..,., • 
för upp till 250 V. Strömbrytare Nr T 2012, 
Nr T 1599. 6 Amp . tvåpolig 250 V, 2 A , 

Pris 5: 10 S-mörkt. Pris 1: 45 
Nr T 1600. 10 Amp . 

Pris 6, 50 
Nr T 1601. 20 Amp. 

Pris 14: 50 

Omkastare Nr T 159, 
tvåpolig . 250 V, 2 A. 
S-mörkt. Pris 1: 80 

Tryckkontakt Nr T 2009, 
f . monte ring i panel upp 
ti ll 5 mm tjock. Till verkad 
ov svor! bakelit med vit 
knapp. Dio m. 18 mm. 

Pris 0: 60 

Tryckko ntakt Nr T 56. 
Samma som föregående 
men med tä ckplotta av 
mattfö rni cklad mässing i 
storl . 80x25 mm. Pris 1: 10 

Vägguttag 
stickpropp. 
T 2108, svart. 
T .227, vit. 

Pr st. 0: 35 
Pr st. 0: 40 

Uttagsbricka, med två 
kontakte r och skruvlock, 
diam. 50 mm. 
Nr T 205, bru n. 
Nr T 206, vit. 

Pr st. 0: 65 
Prst. 0: 75 

I 
lamphållare, med fot 

av bakeli t. För illum ina
tio nslampor m. m. 

Nr T 67, dvärggån g . 
Svor!. 

Pr st. 0 : 40, duss. 4: -
Päronkontakt Nr T J.402 Nr T 2093, d ,o v it . 

av bake lit m. vit knopp . Pr st. 0: 45, duss. 4, 30 
60x 40 mm. Pris 0: 70 N r T 1803, mignong öng. 

Svart. 
Pr st. 0: 50, duss. 5: -
Nr T 2092, d ,o vit. 

. Pr st. 0: 55, duss. 5: 80 
Hylsa Nr T 2102. Pessar 

lampor med dvärggäng. 
Ringklocka Nr T 509, Ringklocka Nr T 10 på Av mässing. Pr st. 0: 08 

helt av metall m. fö rni ck- botten p latta av lacke rad Dörrkontakt Nr T 233 av Pris pr duss. 0: 75 
lod stå lklang 63 mm d iam . plåt i benvit färg och mässing och stål med si l- Hylsa Nr T 2103. I lik-
längd 135 mm. För li k- o. med pla ts för fi cklamps- verkon takt. Klockan ringer het med T 2102 men med 
växelström 3-5 V. batteri i klockan . Längd nä r dörren öppnas och mignongäng . Pr st. 0 : 18 

Pris 2: 95 -16 cm. Pris 4: 75 slänges. Pris 1: 60 Pris pr duss. 1: 75 
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GLÖDLAMPOR Fabrikat Philips eller Osram 

A. Glödlampo r i nar - C. Småklotlampor med 
malutfö ra nde i dropp- migno nsockel. Längd 70 
farm fö rsedda med ner- mm, dia m. 40 mm. Klart 
mal sockel passande gl as. 110, 130 eller 220 V. 
vanl. elektriska belys- Nr 
ningslamphålla re. U 357, 15 wa tt . Pris 1: 40 

Nr Valt Wat t Pris U 1086, 25 watt. Pris 1: 40 
T 1323. 6 10 1: 50 U 1087, 40 watt. Pris 1: 60 
T 1041. 6 15 1: 50 D. Päronlampor Nr U 
T 1042. 6 25 1: 50 1154, m. mignangäng . 15 
T 1043. 6 40 1: 70 W . Storlek 26x57 mm. 

G H 

~ ) 

G . Symaskinslampa Nr 
U 316, m. mignonsocke l. 
25 W. Starl . 25x 85 mm. 

Pris 1: 80 

H. Symaskinslampa Nr 
U 896, m. liten swa nsac
kel. 25 W. Starl . 25X85 
mm. Pris 1: 80 

El. propp Nr T 106]. 
DZ I !liten modell). For 
upp till 250 vol t. S-märk t. 
Amp. Pr st. Pr 25 st. 
4 0: 20 4 : -
6 0 : 22 4 : 25 

10 0 : 24 4: 50 
15 0 :25 4:7 5 

El. propp Nr T 1062. 
DZ Il !stor modell! . För 
upp till 500 valt . S-mär kt. 
Amp. Pr st. Pr 25 st. 
4 0 : 20 4 : 25 
6 0 : 20 4:25 

10 0 : 23 4: 60 
15 0 : 26 5:-
20 0 :28 5:4 0 
25 0: 30 5: 75 

T 1044. 12 15 1: 50 Finnes för 110, 130 och 
T 1045. 12 25 1: 50 220 V. Pris 1: 50 
T 1046. 12 40 1: 70 E. Kronljuslampor Nr T 

I. Rörlampor med mig
no nsackel, 25 W . 110, 
130 och 220 V. 

Pris Propphu vud N r T 1066. 
1: 80 DZ gä nga 11. Pris 0: 40 

Nr Längd 
U 1088. 85 mm 
U 1089. 115 mm 1: 80 

1: 80 T 1326. 24 5 1: 50 1863, klara, mign ansocke l. 
T1327. 24 10 1: 50 15 W. 110, 130 o. 220 V. 
T13 28. 24 15 1: 50 Pris 1: 70 
T 1329. 24 25 1: 50 E. Kran ljuslampor Nr T 
T 1330. 24 40 1: 70 861, kla ra, mignansackel. 
T 1332. 32 10 1: 50 25 W. 110, 130 a. 220 V. 
T 1047. 32 15 l : 50 Pri s l : 70 
T 1048. 32 25 l : 50 F. Kronljuslampar Nr T 
T 1049. 32 40 l : 70 1862, blöndskydd ad e mig -
T 1430. 65 15 l : 20 nansackel. Län gd 10 cm. 
T 1432. 65 40 l: 20 25 W. 110, 130 a. 220 V. 
T 1854. 65. 60 l : 40 Pris l : 70 
T 1433. 65 75 1: 60 
T 1870. 110 15 l : 20 
Tl05 1. 110 25 1: 10 
T 1052. 110 40 l : 20 
T 1855. 110 60 1: 40 
T 1235. 110 75 l : 60 
T 1053. 130 15 1: 20 Koltrådslampor, med 
T 1054. 130 25 l : 10 norma l sockel. Passar i 
T 1055. 130 40 l : 20 spec ie lla fall såsom mot-
T 1856. 130 60 1: 40 stånds- eller värm elam-
T 1871. 130 75 l: 60 por. Lämplig a sam vär-
T 1872. 130 100 1: 80 meele ment i källa re un-
T 1873. 130 200 4: - der tider med frostri sk. 
T 1056. 220 15 l : 20 Finnas för 110, 130 o. 220 
T 1057. 220 25 1: 10 Volt . 
T 1058. 220 40 l: 20 Nr T 1941, 10 normal lj us, 
T 1857. 220 60 1: 40 45 W. Pris 2 : 50 
T 1241. 220 75 l : 60 Nr T 1942, 25 normalljus , 
T 1242. 220 100 1: 80 90 W . Pris 2 : 50 
T 1874. 220 200 4 : - Nr T 1943, 50 normalljus , 
T 1580. 240 15 l : 20 175 W. Pris 3: 50 
T 1581. 240 25 1: 1-0 
T 1582. 240 40 1: 20 
T 1858. 240 60 l: 40 
T 1583. 240 75 1: 60 
T 1584. 240 100 l : 80 
T 1875. 240 200 4 : -

U 1090. 140 mm 

Glimlampa Nr T 918, 
normal starl., m. spiral
katode r. Användes för 
nattb e lysning i sovrum a . 
korr ido rer. Strömförbruk
ningen är så gatt sam 
ingen. Användes även för 
div. provn ingar i radio
verkstäde r m. m. Finnes 
för 110. 130 och 220 V. 
Normalsocke l. Pris 3: 75 

GLODLAMPOR 

MED DVÄRGGÄNG. 

För ficklampor . 
Nr Valt Amp. 

T 2070. 2,5 0,20 
T 2071. 3,5 0,20 

Pr st. 0: 20, duss. 2: -

För stavlampor. 
Nr Volt Amp. Pris 

T 2072. 2,5 0,2 0: 35 
T 2073. 3,5 0,2 0: 35 

För handdynamolampa. 
T 2074. 2,5 0, 10 0: 35 8. Småklotlampor med 

narma I socke l. Längd 68 
mm, dia m. 40 mm. Klart 
gl as. 110, 130 eller 220 

Glimlampa Nr T 1423, 
med mign onsacke l. För För cykelbaklyktor. 
l ik- a. väx elström. Ström- T 2075. 6 0,05 .0: 40 volt. 

Nr 
U 1080, 
U 1081, 
U 1082, 

15 watt . 
25 watt. 
40 watt . 

Pris 
1: 40 
l: 40 
1: 60 

Färgade småklotlam-
por, mignonsock el och 
fär gad glob . Röda, grö
na, blå el ler gu la . 
Nr U 1084, fö r 130 V. 
Nr U 1085, för 220 V. 

Pris l : 75 

fö rbr ukn. 0,25 milliamp . T 2076. 8 0,05 0: 60 
Storlek 13X30 mm. För För cykelstrålkastore. 
110-130 eller 20o-260 V. . 

' Pris 3: 15 Nr Volt Amp .Watt Pris 
Glimlompo Nr T 1425, T 2077. 4 0,30 1,2 0 : 40 

med mignon socke l. För T 2078. 6 0,30 1,8 0 : 40 
lik- o. väx elström . Str öm- T 2079. 6 0,35 2,1 0 : 40 
förbrukn ing l mill iamp . T 2089. 6 0,45 2,7 0: 40 
Storlek 16x52 mm. För T 2081. 6 0,50 3 0: 40 
110-130 el ler 20o-230 V. T 2082. 8 0,50 4 0

0
:. 50
60 Pris 3: 30 T 2083. 10 0,45 4,5 

Säkr ingssockl? r av _gl a
serat v it! porslin . G ongo 
DZ l I. 500 V/25 A. 

Nr T 124, för främ re a n-
slutni ng. Pris 2: 70 

Nr T 125, för anslu tning 
på tavl ans boksid a . 

Pris 3: 25 

Kopplingsplint Nr T 297 
av bakelit m. 3 st. 4 kvmm 
ansl utningar. Pris 0: 90 

Minia tyrlampor för mo
dell er, dockskåp o. dy l. 
Diom. ca 5 mm 3,5 vo lt . 

Nr T 146 med 5 cm iso l. 
o ns I utn i ngstrådor. 

Pris pr st. 0: 50 

N r T 147, med gäng ad 
sockel, 5 mm. Lomphå l
lor ehylso medföljer. 

Pris pr st. 0: 65 

Gl ödlampo r med 
nongäng . Klara. 

Nr Watt Vo lt 
T 177 10 4 
T 178 10 6 

mig

Pris 
0 : 45 
0: 45 

70 
C L A S O H L S O N & C : o A. - B., I N S J O N 

Arbet slampa Nr T 148. 
Id ealisk belysning för a r
betsplat sen å såväl kon
tor som verkstad . Arm en 
är ledad i tre punkt er och 
stannar alltid i önska t 
läge helt gla ppfritt . ·,5 

cm,s refl ekto r vr idba r i alla ri ktninga r. Inbyggd 
strömbryt are och sladd med stick prapp . Inga led
ningar kunna nötas e ll er vrida s av . Lackerad i 
ben\:_lul färg . Total längd med vä ggläs te 110 cm. 
S-mark t. Pris 47: 50 

_.. ,... Väggbelysning Nr U 

-·-.-i.,.;_:. ... ;:;;;,rJ,::,::.:- i1r:~;~tVl~~;s:,f l~ 

Väggbelysning Nr U 
1195, i rörlarm m. cham
pagn efä rgat gl as a. för 
nicklad e meta ll dela r . M. 
strömbr yta re och mignan 
lomphål lare. Längd 21 
cm. Pris 10: 75 

Väggarmatur Nr U 1196 
l ika föregående m. utan 
st römbrytare . Pris 9: 50 

\ig sam sänglampa . Pas
sande glödlampa Nr U 
1090. Starl . 21 x 9x 6 cm. 

Pris 11: 50 

Vägglampa Nr U 1061, 
i mycket e legant a . pra k
tiskt utförande . Höl jet är 
frostla ckera t i cremefärg 
och den mattpolerade 
skärmen är vridbar så att 
skenets sty rka och r ikt 
ning kan reg leras. In
byggd tryckst römbrytare . 
Använd es sam sänglam 
pa , spegel- oc h toalett
bordsbelysning m. m. 
Stor lek 19X7X 7 cm. 

Pris 15: 25 

Torrbatterier 

l\11 
Anodbatteri Nr T 800, Ficklampsbatteri Nr T 

med normal kapacitet. 400. ,TELLUS>, är ett bot -
Volt- Pris teri av extra prima fabri
spän . Storl . i mm. pr st . kat med lång brän ntid 
60 105x l65 x so 11, 50 4 5 1 · · å · 
90 135X2 15x 80 17· 25 ' vo ts sp~nning c; a 

· 6 Amp . stromstyrka v,d 
120 175X220X 80 23: - kortslutning . Normalstor -

~-.. 
•Hltco ........ 

: .~ I 

Anodbatteri Nr T 1320, 
kombinerat anod - och 
glödströmbatteri gassan
de till Phil co, et rol a 
m. fl. reserodioappara te r . 
1,5 a. 63 volt . Sforl. 235 
X l25 X52 mm. Pris 2lt 50 

lek. Pris pr st. 0: 70 

Llldbatterier, passande 
ti ll hand - och cyke ll ykto r 
m. m. 4,5 volts spänning. 

Nr T 223. Storlek 35'>< 
103x 80 mm. Pris 2: -

Nr T 75. Storlek 68X 100 
x 77 mm. Pris 3: 80 
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Stavbatterier , rund a, I. 

stovlampo r m. m. 
Nr T 421. Stor l. 20x 73 

mm. 3 Volt . Pris 0 : 60 
Nr T 594. Storl . 33x60 

mm. 1,5 Volt . Pris 0 : 65 

Torrbatteri Nr T 1531, 
, Carba dia> har en be
gynnelsespän ning av 1,45 
V och en kapacitet av 
50 A. -timmar vid konti 
nuerl ig urladdning genom 
20 ohm. Dess konstanta 
drift spä nnin g gör det till 
en go d strö mkälla för 
radio , r ing ledni ngar , lo
kaltel efoner m. m. Batte
riets storl ek 65X l50 mm. 

Pris 4 : 45 

Dynamoficklampa Nr T 
1527. Ficklampan utan 
batteri. Dynamon drives 
med hand en på ett enkelt 
sött o. alstrar dä rvid en 
ström på 2,5 V 0, l Amp . 
Fördelen m. denna dyna
molampo är att ma n icke 
lä ngr e ä r be roende av 
li vslängde n hos några 
batt er ie r utan all tid hor 
en fi ck lampa fär dig för 
användning. Den är av 
ro stfri konstr uktion , hor 
automatisk smörjning , 
okro ssba r lins och är 
praktiskt taget outslitlig, 

Pris 11: 50 

Strålkastarlampa Nr ,T 
192 med fokusinstöllning 
för lju sknippets koncen
trering för räckvidd lå ngt 
över 100 meter . Helt t ill
ve rkad av förnicklad 
mcssing . 80 mm reflektor . 
Läng d 19 cm. Levereras 
med punktljusglödlompa 
men utan batter ier. !Pas
sande : 2 st batte rie r 
T 594.1 Pris 4: 75 

Strålkastarlampa Nr T 
191 he lt li ka föregående, 
men med 50 mm reflek
tor . Med glödlampa men 
utan batt er ier . Pris 3: 45 

Stavlampa Nr T 2053 m. 
ytte rhölje av helvulkon i
serot svart gummi . Stöt
säker, vattensöker och 
gni stsäke r . G odkänd av 
Sprängämnesi nspe ktio 
nen. Passande batte rier 
ä r 2 st. T 594 samt glöd
lampa för 2,5 V. Längd 
19 cm. Pris utan batteri er 
och glö dlampa . Pris 7: -

Ficklampa Nr T 66. I 
storlek som en reservoa r
penna, med kl ips. Helt 
av aluminium med spe ts 
av röd pla st. Med g löd
la mpa men utan batteri. 
Längd 12 cm. Pris 2: 20 

Batteri Nr T 184 pas
sande ovanstående fick
lampa . 14x 102 mm. 3 
volt. Pr st. l: 15 

Miniatyrlampa Nr T 97 
av pla st m. nycke lkedj a . 
Kompl ett med batteri och 
glödlamp a. Längd 6 cm. 

Pris 2: 30 
Batteri Nr l 2167, pas

sar lampa Nr T 97. Storl . 
11 x22 mm. Pris 0 : 50 

\~=~== ===~h:...il~~~p, 
Servicelampa Nr T 64. Bestå ende av en plas t

stav i förnicklat handtag , som även utg ör batte ri
hylsa . Ljusknipp et är starkt konc ent rerat va rige
nom lampa n blir särski lt användbar för rad io
repa ratöre r men även för andra, som behöver en 
ljuskälla för svårå tkoml iga ställen. Med gl öd la mpa 
och batteri. Längd 52 cm. Pris· 18: 50 
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EL-stängsel 

Byggsats Nr U 708. Alla. e(ford erl iga delar till 
en e lstöngs elop porot enl. rit ning R(? 76, utom löda 
och batt erier . Pris pr sots 28: 50 

Ritning Nr RO 76, till elstöngs el för batteri dr ift . 

Transformator Nr U 
877, att användas i som
bond med nedons tö ende 
element och kondensator 

Isolator Nr U 711, ov 
po rslin. Tröden behöver 
ej nojas last v id isola
to rn utan endast läggas 
in i den fö r tröde n av
sedda urtag ninge n. Iso
la torn fa stsöttes med 
rundningen uppö t enligt 
i llustr . Pris pr si. 0: 20 Ap paraten kon användas till över 3000 m_ l~ng 

stöng selt röd. Pris pr ritning m. arbetsbeskri vning 
Kr. 0: 85 

Apparatlåda, ov golv . 
och locke rod plöt, pas
sar opp o rot enligt rit ning 
RD 76. 

Nr U 710, m. pl ats för 
största typen batterier 
lri ng ledn i ngse lement). 

Storlek 18x l4 x 27 cm. 
Pris 11: -

Nr U 1117, med plats 
för de vanligaste smö
bott erie rno. Sto rl . 18X 14 
x 16 cm. Pris 9: 50 

Brytareopparat Nr U 
829, för el. stöngse loppo 
roter . Med silverkontokt. 
Storlek 85x 55 mm. 

Pris 3:50 
RESERVDELAR T1 LL 
BRYT AREAPPARA T 

Lagerskål Nr U 856, ov 
mässing. Pr st. 0: 10 

Axel Nr U 857. Längd 
20 mm med kona och 
spets . Pr st. 0: 25 

Lagerskruv Nr U 858.! av 
mässing m. mutter. tongd 
17 mm. Pr st. 0: 20 

Fjäder Nr U 860, av 
mässing, m. centrumfäste 
och lödöglo . Pr st. 0: 60 

PLATIA och ROR 
Monteringsplatta Nr U 

700, av isolit, storl. 135x 
175 mm. Tjocklek 4 mm. 

I nduktar Nr U 701, spe
cioltronsformotor, passan
de till apparater enl. rit 
ning Nr RD 76. Pris 19: -

Kontoktfjöder Nr U 828, 
av lackerat stöl med sil
verkontakt . Försedd med 
3 justeringsskruvor och 
stopp muttror . Fjädern 
passa r till vör induktor 
Nr U 701. Med öenno fjä 
de r i kombination med 
brytare Nr U 829, blir 
gnistan mycket kraft ig o. 
göngen lött alt justera. 

Pris 2: 15 
ELSTÄNGSEL

BATIERI ER. 

Nedonstöende batterier 
passar ti 11 nös ton allo i 
marknaden förekomman
de el stöngselopporoter. 

Nr U 720, storlek 170X 
35X70 mm. 7,5 volt . 

Pris 5: 60 
Nr U 880, storlek 70X 

70X 80 mm. 6 volt . 
Pris 4: -40 

~ 
Grindhandtag Nr U 647, 

med kodmierod stölfjåder 
och rött trähandtag. Hela 
längden 28 cm. Pris 0: 95 

STÄNGSELTRAD 

för nöton slutning till 
vöxels trömsnöt av el-
stöngsel. Primör omkopp
lingsba r för 110, 130 och 
220 V. Pris 12: 60 

Selenelement Nr U 876, 
för likr ikt ning av växel
strömmen frön trans 
formator Nr U 877. Ger 
c ,o 7 vo lt och max. 150 
milliomp. lik strö m. Lik
strö mmen anslutes till el
stöngselopporoten i stäl
let för batter i. Kopp
lingsonvisning medföljer. 

Pris 6: 50 

Kondensator Nr T 2164. 
Elektrolytkond . 12 V 1000 
Mld . Stor! . 50X l00 mm. 

~ 
t:J 

Pris 9: 80 

Isolator Nr U 648, ov 
vitt porslin . Storl. 30x30 
mm. Pris pr st. 0: 12 

Pris pr duss. 1: 10 

Porslinsrullor Nr T 11-40, 
av vitt porslin . Storlek 
16X22 mm. Pr duss. O, 95 

Pris pr duss. 2, -
Träskruv Nr U 854, ov 

jä rn, passande för por
si insisolotorer. 

Pr duss. 0 : 35 
Pris pr gro ss 3: 60 

• Isolator Nr U 1302, för 
elstöngs el. Til lver kad ov 
cellu losoo cetot av spe
ciell hördh et och töl 
völdsom behan dling utan 
att skadas. Behöver icke 
skruvas uto n fö stes med 
spik . Storlek 26Xl9x 10 
mm. Pr st. 0: 12 

Pr duss. l : 20 

PLASTISOLATORER 
Elstängseli solotore r av 

okrossbart konstharts, 
möngo gön Qer stor~ore 
och lättar e an por slin. 

lsolator Nr U 1266, nal
ningslri i l ikhet med U 
711. Storl. 25X 30 mm. 

Pris pr st. 0: 30 
Pris pr duss. 3, 25 

Isolator Nr U 1265, stor
lek 20x20 mm. 

Pris pr st. O, 16 
Pris pr duss. 1, 70 

Gl&dritnlngsapparat _ nr 
K 1027 för våxelstrom 
110, 127 eller 220 V. Med 
transformator helt kops
lod i metallhölje . Sekun
därspänning 1, 2 och 3 V. 
Handtag med 1 m kabel 
och 3 glödspetsar . En 
gediqen _ apparat för yr
kesmassIgt bruk. Bakelitrör 

grovlek 10 
20 cm. 

Pris 1: 60 
Nr U 705, i 
mm~ längd 

rris 0, 50 

Järntråd Nr U 730, gol
voni serod . Grovlek 1,65 
mm. Lämplig tröd för 
elektr. kreotursstöngsel. 
Säljes i ringar om 500 m. 

Pris pr ring 1-4: 50 Pris 59: -

Batterieliminator Nr T 26 
omvandlar belysnin gsnö
tets spän ning till en ofar
lig lik spänning, som kon 
använ das för elektr . lek
sokstög , motore r , elstöng
sel belysn . i docksk<'ip, 
laddnin g av ackumulato rer 
m. m. Bestör av kortslut
ning ssöker trons!. jämte 
selenel ement i skyddsk<'i
po av kraftig plöt och 2 
m sladd med stickpropp. 
Finnes för 127 och 220 V. 
växelström . 15 watt avges 
med mox. 15 V. eller 
max. 2,4 A . likst röm. Vid 
order uppgiv nätspän
ning . Pris 44, -
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Ackumulatorer 
Samtliga typer levereras oladdade och ufon syra . 

•••• T 730. T 731. T 732. T 733. 
Rodioockumulotorer av det välkända fabrikat et 

>Soo j>. L!rl':'ddni;1gst id 
Spänn ing , t,m . v,d ur- Vikt Pris 

Nr 
T 730. 
T 731. 
T 732. 
T 733, 

volt . loddn. m. 0,5 A. kg. kr . 
2 50 2,1 13: 90 
2 100 3,1 19:50 
4 50 4,0 26:-
4 100 6,0 34: -

11-
• Ackumulatorplattor, i 

stor!. 105X105 mm pas
sande vöro ockumuloto
rer . Fabrikat ,SAAJ>. 

Nr Pris 
T 738, plusplotta . 2: 30 
T 739, minusplotto . 2: 05 
T 735, plusplotta . 3: 50 

Pluspolsots Nr T 734, 
bestör ov 2 st. p lusplot
tor med polskor. Passar 
ackumulator T 731. 

Pris pr sots 6: -
Minussols Nr T 737, be

stör ov 2 st. ihoplöddo 
minusplottar m. polskor . 
Passar ockumulotor T 730. 

Pris pr sots 51 15 
Minussols Nr T 736, be

stör ov 3 st. minusplottar 
med polskor . Passar till 
ackumulator Nr T 731. 

Pris pr sats 7: 50 

. 

• Laddningslikriklore Nr 
T 335. Omställbar för 6 
och 12 volt . Mox. lodd
ningsström 2,5--3 A. Med 
strömsignollompo och 
säkring pö sövöl primär
som sekundärsidan . Se
lenelement. Kapslad i 
ventilerat , frostlackerat 
plöthölje i storl. 16x11 x8 
cm. Lämplig för laddning 
ov bil- och motorcykel
batterier . För växelström 
220 och 127 volt . Med 
gummikoblor och stick
propp för poneluttog pö 
bilens instrumentbräda. 
Saknas södont uttog an
vändes mellonkoppl. T 
338. Pris 95, -

MOTORCYKEi BATTERI ER 
Oladdade . 

Motorcykelbatteri Nr Y 
90, ,L ucos>, är av för
nämsta konstruktion, som 
matstör vibr ationer och 
lämnar max. eff ekt. Cell
propporno medgiva ut
lopp för gasen utan syro
läckoge och hindra smuts 
och fukt att intränga i 
cellerna. Kapacitet 13,5 
Amp . vid 20 tim . urladd
ning . 6 volt . Stor!. 123x 
91 X 162 mm. Pris 45: -

Motorcykelbatteri Nr Y 
91, I iko föregöende , men 
dessutom förs ett med pa
tenterad gummiupphäng
ning för neutrali sering av 
vibrationer. Hö"ler avse
värt batteri ets ivslängd . 
Stor! . 172x91 x 162 mm. 

Pris C, -

Mellankoppling Nr T 
338. Bestör ov poneluttog 
kapslat i metollhölje somt 
för sett med kablar och 
klämmor för anslutning 
till bilbatteriet. Praktiskt 
vid strömuttog och ladd
ning dö poneluttog icke 
linnes pö bilens instru
mentbräda. Pris 81 75 

Mellankoppling nr T 
339. Liknar föregående 
men med inbyggt mot
stönd som reducerar 
loddningsströmmen frön 
3 A. till 0,6--0,9 A. 
Lämpligt ott använda i 
samband med loddnings
likriktore T 335 vid ladd
ning ov radio-, mc- och 
andra mindre ackumula
torer . Pris 9: 50 
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Loddningslik ri ktore Nr 
T 1967 ov Philips fabri
kat fö r laddning av 2, 6 
eller 12 volts ac kumula
torer med strömstyrkor 
frön 0,25 t ill 3 A vid 
loddn ing en.Omkoppling s
ba r för allo för ekomman
de nätspänningar mella n 
110 och 250 V. vä xel ström 
50 perioder . Kompl ett 
monterad med slad d och 
stickpropp . Pris 150: -

-Loddningslikriktare Nr 
T • 336. För 4 v ./0.25 A. 
el ler 4 v./0.5 A . eller 6 
v./0.5 A. loddning sström . 
Kopslod i stabilt bokelit
hölje i storlek 75x 135X 60 
mm. Automatisk lodd
ningskontro ll. Lämplig 
fö r lod.:h i ng av mc-bat
teri er och and ra mindre 
ockumu lo ,c rer. Med ko
bel och stickp ropp . Om
kop pl ingsba r för '.!20/127/ 
110 V. växelst röm. 

Pris "81 -

Likriktarrör Nr T 2024, 
Phil ips typ 1119, reserv-
rör till ovonst. li kriktor e. Loddningslikriktore Rr 

Pris 17: - T 337. För 6 V. 0.5 A. 
loddning sström . En liten 
prisvä rd lik riktore i förs
ta hand avsedd för mc
botteriflr. Med lörkopp
lingsmotstån d är den ut
märkt även för laddning 
av mindre ackum ulatorer , 
som strömkäl la i stället 
för ficklampsbatterier 
till smömotorer m. m. I 
bakelith ölje storl. 65x 100 
x 55 mm. Finnes för 220, 
127 och 110 V. växel 
strö m. Uppgiv önskad 

Loddningsklömmor, ov 
go lv. järn . Extra kraf
tiga . 

Längd Pris 
Nr Amp . mm pr st. 

T 1575. 10 50 01 "° 
T 1576. 25 70 0: 45 
T 1577. 50 100 0: 50 

spänning . El omkopp-
lingsbar . Pris 281 -

LIKRlKTARE-ELEMENT • 
Selenelement, av först-

klassigt svenskt fabrikat . 
Elementen för 2X 9 V. 
växelsp. öra kopplade i 
1-fos push-pu 11 (2 plottar), 
övriga i 1-los brygga 14--
8 plottorl. Elementen T 1846-1847 ära försedda 
med kylfläns o r i storl . 12X 12 cm. Kopplin9sschema 
medföljer el ementen med onvisningor om anslut
ningen till nedonstöende tronslormotorer. För ele
menten gälla följande elektriska dato . 

Nr Max . växelsp. Max. liksp. Mox . likstr . 
T 1842. 2x9 v. c ,o 7 v. 0,6 A. 
T 1843. 18 V. t 14 V. 0,6 A. 
T 1844. 2x 9 V. 7 V. 1,2 A. 
T 1845. 18 V. 14 V. 1,2 A. 
T 1846. 2x 9 V. > 6,5 V. 3,0 A. 
T 1847. 18 V. > 13 V. 3,0A. 
T 1848. 36 V. • 28 V. 0,6 A. 
T 1849. 36 V. • 27 V. 2,4 A. 

Pris 
5: 60 
91 75 

11 I 90 
18: 75 
131 25 
21: 50 
17: 50 
,42t 40 

Med max. likström avses ström vid motstönds
belostning, vid batteribelastning är tillötno ström
styrkan 20 % lägre. 

Transformatorer pos- • 
sonde ovonst . likriktore-
element. Med kopplings-
plintar för sövöl primer- ' 
som sekundärsidan. Pri-
mär 110, 130 o . 220 Volt. 

Nr Sekundär Pass. elem . Nr Vikt Pris 
T 2014. 2X 9 V. 0,6 A. T 1842-43 0,6 171 30 
T2015. 2x 9V . 1,2A. 11844-45 1,0 22,-
T 2016. 2X 9 V. 3,0 A. T 1846-47 1,6 29, -
T 2028. 4X12 V. 2,7 A. T 1848-49 3,5 411 -
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Transformatorer Endast för vöxelström . Omformare från engelska armens fältradio, helt 
felfr ia, bortsett från ytt re, obe tydliga skavanke r i 
lack ering etc. som kan förekomma å en del 
exemplar. Moto rgeneratorerna ha dubbla kulla
ger . Priserna ligga långt under tillverknin gsko st
nader na. 

SPAR
TRANSFORMATORER 

för 110, 127 och 220 volt . 
50 per . Användes då en 
elektr . apparat för växel
ström skall anslutas till 
nöt med annan växel
spänning ön den appa 
raten är avsedd för . 
T. ex . om man har en 
dammsugare, radioappa
rat eller strykjärn för 110 
v. och nötet är på 127 
eller 220 vol t så tillkopp 
las en spartransformotor 
i lämplig storlek . Bör 
monteras in i apparaten 
eller göras oåtkomlig i 
separat låda . Rådgör 
med en elektriker . 

Nr W att Kg Pris 
T 858 15 0,4 9: 85 
T 859 30 0,6 15: 30 
T 2138 60 0,9 18: 60 
T 862 100 1,6 19: 85 
T 2139 300 3,4 33: -
T21-40 500 5,1 44:50 

Transformator använd
bar t . en mångfald olika 
ändamål såsom drift från 
belysningsnöt et av 6 eller 
12 valts moto rer, belys
ning vid sågverk , fabriker 
o. verkstäd er, eller an
nars dör kraft ig skakning 
gör att vanliga lampor 
icke håller , t . ex. i hand
lampor . En glödlampa för 
6, 12 el ler 24 volt ger 
lika stort ljusutbyte sam 
motsvarande nötspön
ningslompa men hor, på 
grund av sin grova glöd
tråd, en mångfalt större 
livslängd . Transforma
torn betalar sig därför 
på kort tid genom min
skade kostnader för lam
por . Anslutning kan ske 
till 50-per. enfos vöxel
strömsnät, 110, 130 och 
220 volts spänning. Vikt 
c,a 3 kg. Med kopplings
plint . Effekt 130 watt . 

Nr T 1619, med uttag 
för 6-12 vol ts sekundär
spänning . Pris 39: 50 

Nr T 2027, utta9 för 6, 
12l,18, 24 V. Pris 41i 50 

Nr T 2028, uttag för 12, 
24, 36, 48 V. Pris 41: -

Transformator Nr T 1571. 
Primör 110, 130 o. 220 volt. 
Sekundärs pänni ng m. sex 
uttag för spänni~garna 4, 
8, 12, 16, 20 och 24 volt . 
1 Amp . Vikt 925 gr . 18: 30 

I 
Ringledningslronsformo

tor, av Aseas förstklas
siga fabr ika t . Sekundär
spänning 3, 5 och 8 volt. 
Max . bel astn. 0,5 Amp . 
S-mörkt . Storlek 100X74 
x 50 mm, vikt 0,45 kg. 
Helt plåtkapslad . Tom
gångförbrukning endast 
0,5 watt. 

Nr T 1565, 110-130 volt . 
Nr T 1566, ·200-240 volt . 

Pris 11: 50 

Ringledningstronsformo
lor Nr T 303, med kraf
tigt vitt bakelithölje . Se
kundärt uttag för 3, 5 
ell er 8 val t l amp . Pri
mär 110-130 elle r 20D-
250 volt. Uppgiv nät
spänning en. Pris 7: 50 

Motorgenerator Nr T 54. Dri ves med 12 vo lt lik
str öm och avg er 250 volt/60 mA. och 6,5 vol t/2,5 
Amp. glättad lik ström. Inby gg da silk retso r, dross
lar , kDndensatore r m. m. Gummiupphängd motor 
med nästan ljudlös gång. I metall hölje . Längd 20 
cm. Vikt 4,5 kg. Pris 28: -

Motorgenerator Nr T 53, HOOVER, fab ri ksny. 
Dr ives med 24 vo lt lik ström och avger 14,5 vo lt/5 
Amp ., 150 vo lt/10 mA. o . 300 vo lt/70- 250 mA. 
Längd 30 cm. Uton silk retso r. Vikt 10 kg. 

Pris 44: -

Motorplåtar stansade 
av 0,5 mm lackerad plåt . 
Ob ear betade, skola svar
vas och putsas efter bunt
ningen. 

Stotorplåt Nr T 1791, 
ytterdiom . 52 mm, rotor 

- •.\.l=.- ... öppning 27 mm. 
Pr st. 0: 08 

Pr 10 st. 0 : 72 Vibratoromformore Nr 
T 55. Komplett, helt in
byggt aggregat m. trans
fo rmator er, drossla r, kon
densator er, li kriktare etc . 
Dri ves med 6 volt likström 
och ger 160 vo lt/40 mA. 
likström . Vikt 3,7 kg . 
Storl ek 220x220x6 5 mm. 

Pris 32: -

Rotorplåt Nr T 1790, 
diam . 27 mm, axelhå l 7 . 
mm, 8 spår. Pris 0: 06 

Pr 10 st. 0: 55 
Rolorplåt Nr T 21-48, 

med 13 hål, för kortsl ut
ning smotor , dia m. 27 mm, 
axelhål 6 mm. Pris 0: 06 

Pr 10 st . 0: 55 

Kollektorer för motor er 

--
Fiberbricka Nr T 1821, 

stansad l, ka rota rplåt en. 
o. generatorer av bästa 
svenska fabrikat. Sl its-

T 1790. Pr st. 0: 14 

bredd 0,6 mm. Mått i mm. e liiiiiilMw,w 

Anta l Axel Ytterdiam. .... VM\1111 Nr lameller diam . xb redd . Pris 
T 306. 3 4 l4X 4 2 : - Elborstor av grafit med · 
T 307. 6 4 l4 X 9 2: 15 
T 308. 8 5 l 7X l0 2: 35 stålfj äder . 

T 309. 8 7 20x l3 2 : 70 T 29. Diam . 3, längd 10. 

T 310. 12 6 20X13 2: 85 Pris pr par 0: 55 

T 311. 12 8 20X l 3 2: 85 T 30. Diam. 3, längd 23. 

T 312. 12 8 26x l 5 3: 90 Pris pr par O: 60 

T 313. 16 8 2ox13 2: 80 T 31. Diam . 4, längd 20. 

T 1628. 16 7 26x l5 4: 40 Pris pr par 0: 60 
T 2149. 18 5 18X 9 2:- T 32. Diam . 5, längd 25. 
T 1629. 18 7 23x 16 3: 40 Pris pr par 0: 65 
T 1630. 22 7 26x 15 4: 60 T 33. Diam. 6, längd 25. 
T 1633. 24 7,5 26x15 4: 20 Pris pr par 0: 65 
T 1632. 24 8 28xl6 4: 80 T 34. 5x 5, längd 15. 
T 1631. 26 8,5 28x 20 5: 30 Pris pr par 1: 20 
T 1634. 28 17,1 46x 3l 6: 80 T 35. 6x6, längd 30. 
T 1635. 28 19 47X 31 6: 85 Pris pr par 1: .tO 
T 1945. 36 8 29x l6 2: 85 

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

n11-n 1s. nu -n u n,o -nu 

huvudets 
Nr 

T 282. 
T 283. 
T 284. 
T 285. 
T 286. 
T 287. 
T 288. 
T 289. 
T 290. 
T 291. 
T 292. 
T 293. 

Silverkontakter 

Motor Nr T 1981, enfas 
vä xelström, ind uktio nsmo
tor . Varvtal 2600 varv/ 
min., strömför br ukn. c ,a 
30 W. Av g . effekt 1/100 
hkr. Har mycket tyst och 
jämn gång och passar 
särskilt som flöktmo tor, 
grammofonmotor (kant
dri ft) e. dyl. Höjd 90 mm, 
bre dd 60 mm. Vikt 0,8 kg . Bimetall, i kallvalsade 
Finnes för 130 elle r 220 band . Spec. motstå nd c :a 
volt växe lström. 22: - 0,80. Temp -område max. 

Motor Nr T 27. Samma 250° C. Bimetallen är 
typ och storlek som T sammansatt åv två olik a 
1981 fastän i något enk- metaller med stor ski ll
lor e utförande. Endast nod i längdutvidgning 
125 V. Axeldiam . 7 mm. vilket gör, att den med 

Pris 18: - stor känslighet böjes vid 

lnduktionsmotor Nr T 15 
4-po lig kraftig typ, helt 
kap slad i meta llhölje . 
Konstant va rvtal 1400 pr 
minut. Strö mförbrukning 
ca 15 watt. Självsmörjan
de lag er. Storlek 80X 65X 
55 mm. Axeldiam . 5 mm. 
Vikt 800 gr . Omkopplings
bar för 120 oc h 220 V. 
vä xelstr öm. Pris 33: -

I nduktio11smotor Nr T 
230. 2-po lig . 2600 v/min . 
Ca 25 watt . Med axiellt 
monterad tr yckfjöde r sam 
sköte r ansättningen av 
kull ag ren och därmed 
även tystgång en under 
lag rens hela livslängd. 30 
mm. fri axelände. 6 mm. 
axel. Storl. utom axeln 
62x77 mm. Vik t 710 gr . 
För 50 per. växe lström . 
Finnes endast fö r 220 v . 

Pris 27: 50 -~---

tempe rat urfö rändringar. 
Användes bl. a. till ter- Systoflexrör Nr T 193, 
mokonta kter, visa rete rmo- för isolering av kopp
metror, lo boratoriebr uk, lingstrådarna, i längder 

mN~ - Dim. mm Pr dm ln~e~i~~ -p~ ~~~d. 
N 329. l~ ~ ~:rn g: ~ Diam./Pris Diam ./Pris 

NN 343303. 3X 0,l5 0: 20 0,75 0: 20 2 0: 30 · o: 25 1 0 : 20 3 0: 35 

~ fä: 1~8;~ o; 30 
1
•
5 0

= 
25 1 g: ~ 

N 333. 5X0,50 0: 45 MIPOLAMSLANG
0 

N 334. 8x0 ,50 O: 55 Mipolamslong Nr N 234, 
N 335. lOX 0,40 g= ~ av konstmassa m. mycket 
~ 5~: lo x g.~ 0; 80 hög isolation . Mjuk och 1gx 1,0 0 85 smidig . Inre diam . i mm 
N 338. 1 X • 

1 
'. 25 och pris per meter . 

NN 334309. 2165X ll,05 2·.· 70 Diam ./Pr m. Diam./Pr m. 
. X ' 2• 85 0,50 0: 06 5 0: 16 

N 341. 20x2, 0 • 0,75 0: 07 6 O: 22 

-

1 0:08 8 0:30 
. 2 0: 09 10 0: 40 

3 0: 10 12 0: 50 
Q~C)~'9~~ 4 0: 12 14 0: 70 

Bussningar av svart 
gummi. Kabelg enomföring 
o. dyl. lär 1-2 mm plåt . 
Mått håldiam .- ytterd iom. 

Nr Diam . mm. Pr ½ duss. 
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: 50 
T 143. 11 -19 0: 55 
T 144. 13 -25 0: 65 
T 145. 15 -25 0: 95 

Sots Nr T 154, ett sort i
ment av ovanst . buss
ningar . 10 olika .Pris O: 80 

OO@QO 
goo 
Fiberbrickor Nr M 2. 

Sortim ent m. 100 st. iso
leringsbrickor i 25 olika 
dimensione r från 6-30 
mm. Pris pr sots 0: 85 

I I 
Gummimuff Nr T 2025 

för ledning sinföring i 
apparater och kontakter. 
Längd 35 mm. Pr st. 0: 12 

Pr duss. 1: -

Bussningar av bakelit, till 
m. m. Svarta , vita eller röda . 

sladdgenamföringar 

Inre diam. Djup 

I nd-uktionsmotor Nr T 
231. Samma som föregå 
ende men kapslad i kraf-
tig aluminiumkåpa. Storl. Nr 
75X 82 mm. Vikt 1000 gr. T 1780. 

mm. mm. Pris pr st. 
0: 06 

Pr duss. 
0: 45 
0: 70 
0: 85 
1: 40 

7 10 
Finnes lär 120 och 220 T 1781. 10 20 0: 08 
volt. Vid ord er uppgiv T 1782. 
nätspänning. Pris 36: - T 1783. 

12 10 
12 20 

0: 09 
0: 15 

C L Ä s O H [ s O N & C : 0 A .. 8., INSJON 

Isoleringsband, vita, 15 
mm breda i plåtaskar . 

Nr Längd m. Pris 
T 1835. 5 0: 60 
T 1836. 10 1: -
T 1837. 25 2 : 25 

Isoleringsband, svarta, 
15 mm breda . T 1592 i 
a luminiumpapper, övriga 
i pl åtaskar. 

Nr Längd m. Pris 
T 1592. 5 0: 40 
T 1838. 5 0: 55 
T 108. 10 0: 90 
T 1593. 25 2: .10 

PRESSPHAN 

Pressphon Nr T 197, i 
ark storl . c:a 10 kvdm. 
Tjocklek mm. 0, 15 0,20 
Pris pr ark 0: 25 0: 30 

0,30 0,50 0,70 
0:35 0 :40 0:50 
1,0 1,5 2 

0:70 0: 95 1:20 

OLJEDUK 

Oljeduk Nr T 1466 
(Combricl, för lindning 
av trans! ., elektr. motor er 
m. m. 110 cm bred, gul 
färg. Tjocklek 0, 18 mm. 

Pris pr dm. 1: -
Pr mtr . 7: -

Oljesiden Nr T 1968, 
bred d 96 cm, tjo cklek 
0,10 mm. 

Pris pr dm. 1: 10 
Pris pr mtr. 8: -

= Skarvklämma Nr T 1800, 
av bakelit, ersätter löd
skarvar och isolation vid 
koppling av 0,75-1 ,5 
kvmm ledning . En för 
del är också att de säkra 
och välis ol erade ansl ut
ningarna li ka snabbt 
kopplas isär . Använd es 
både vid install ation o. 
experim ent. Längd 20 
mm. lsol. 380 Volt . 

Pr st . 0: 12 
Pris pr 10 st. 0: 95 

Kobelskolore Nr T 167. 
Et1 utmärkt och snabbt , 
hjälpm edel för avisole
ri ng av kabel. Graderad 
omställning för 0,75-6 
kvmm ledar e. I lörva
ring sask av bakelit. 

Pris 14: 50 
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VÄRMESPIRALER 

c;g >-- J"lilUdd41PIUU@t4YJl«Dtj ___ ... 
Elementstav, med vör

mespirol lindad pö eld-
Värmespiraler av KAN- fast stav med fästen av 

THAL-tröd, för strykjärn, mässing . Lämpl ig till ko
kominer, kokplattor, ko- mine r o . d yl. 125 eller 
s1ruller, ugnar m. m. Spi- 220 V. 
rnle rno finnas för följen - Nr Watt Längd Pr 
ue spänningar , 110, 127, mm st. 
:.:.20 och 240 volt. T 2116. 250 225 3: 20 

Stryk(ärnsspiral . . T 316. 375 225 3: 25 
Nr . Watt Pm T 317. 250 3: 30 

T 1808. 400 0
0

,_ 85
90 

T 318. , 275 3 : 35 
T 1809. 450 T 319 500 225 3 30 
T ~~~inspirif o; 95 T 320: , 250 3: 35 

Nr. Watt Pris ~ 3~: 750 ~~ t ~ 
T 1811. 250 

1
1: -

10 
T 323. , 250 3: 65 

T-1813. 500 
1

; 
90 

T 324. , 275 3 : 80 
T 1814. 750 T 325 1000 225 3: 55 
T 1822. 1000 2; - T 326: 250 3: 70 
ko~~~g:t~~~piralk~strull~t T 327. 275 3: 85 

~~~~: Enkq? troler~ifo ~ 
T 1335. 500 1: 30 I 
T 1336. 750 1: 70 Reservelement, isa era-

Spiraler i satser om 2 de med glimmer och os
st . lika löngo med som- best , passande vissa ty
mo effekt. R=s nabbspiral per av strykjärn och 
(Rapid .) kastruller 110, 130 eller 

Nr. Watt Pris 220 volt. 

~ lm: ~~~ ~: }~ Strykjörnselement Nr 
T 1825_ 2x500 2 · 75 U 1048, 400 W ., storlek 
T 1826_ 2x 600 3 ; _ 135x65 mm. Pris 1: 85 
T 1827. 2x600 R. 3: 20 
T 1828. 2x750 3: 35 
T 1829. 2x900 R. 3 1 95 

Spiraler i satser om 2 
st . olika lönga med olika 
effekt. 

Nr. Watt Pris Kastrullelement~ runda 
T 1830. 820+380 3 : - T 332. 400 wa tt. rris 2°1 75 
T 1831. 820+380 R. 3: 15 T 333. 500 > 21 90 
T 1832. 1100+400 3 : 35 T 334. 600 > 31 40 
T 1833. 1500+300 3: 80 GLIMMER 
T 1834. 1500+300 R. 3: 95 

OBSI Spiralerna med 
effekt över 1000 W. Nr 
T 1826-T 1834, finnas för 
spönningarno 220, 240 och 

Nr T 1607, s. k. vörme
mikon it, i 0,5 mm tjocka 
plattor. 

380 volt . För 380 volt till- Stor!. 5x20 cm. 
kommer pr sats kr. 0: 80 Stor! . 10X20 cm. 

ISOLATIONSMATERIAL AV STEATIT. 

Pris 
0: 60 
1, 10 

,.

c::;1Iumnm11mmmmmm11mt=> 
TJIII . \I >•,\_- ' 

1212, 

T 212S "JIU !, - ~ 12111 Tlllf ~ 12110 

Elementkropp Nr T 2125, 80X40 mm. Pris 0: 85 
Skruvbussninq Nr T 2126, 19X14 mm. Pris 01 40 
Tvåhålsbussning Nr T 2127, 15x12 mm. Pris 0: 10 
Ändbussning Nr T 2128, 16x8 mm. Pris 01 10 
Parbussning Nr T 2129, ytterdiam. 13 mm, 

höldiam. 4 mm. Pris 01 15 
Dubbelbussning Nr T 2130, 35X16 mm, 

höldiam . 5 mm. Pris 01 15 
Matbussning Nr T 2131, diam . )6 mm, 

höld io m. 5 mm. Pris 0: 08 
Elementplatta Nr T 2132, diam . 130 mm, 

tjocklek 17 mm. Pris 21 50 
Elementstav, (bild T 21331, diam . 17 mm. 
Nr T 328, längd 225 mm. Pr st . 01 60 
Nr T 329, längd 250 mm. Pr st . 0: 65 
Nr T 330, längd 275 mm. Pr st; 0: 70 
Hållare T 331 av mässing passande ovanst . ele-

ment stavor. Pr par 0: 60 

76 

MOTSTANDSTRAD 
Matståndstråd spirallindad på asbestkärna. 

Motstönd Belastning 
Nr 

N 216. 
N 217. 
N 218. 
N 219. 
N 220. 
N 221. 

ohm per m. i omp. 
Pris 

pr mtr 
0:60 

0: 65 
0: 70 
0: 75 
0: 78 
0: 80 

250 0,40 
500 0,35 
750 0,30 

1000 0,30 
1500 0,25 
2000 0,25 

Kanthal-A, bond och !röd, för värmeelement, 
strykjärn, lödkolvar, motstönd m. fl. liknand e ön
domöl. Spec . motstönd 1,39 ohm pr mtr o . kvmm. 
max . elementtemperatur 1300° C. 

Rund tråd. Band (plottvolsad tröd). 
Dia m. Pris Pris 

Nr 
N 204. 
N 205. 
N 206. 
N 207. 
N 208. 
N 209. 
N 210. 
N 211. 
N 212. 
N 213. 
N214. 
N 215. 

mm. pr 10 m. Nr mm. pr mtr 
0,15 0: 30 N 165. O,lX0,5 0: 10 
0, 18 0: 30 N 166. 0,2x 0,5 0: 12 
0,20 0: 30 N 167. 0,2x 1,0 0: 16 
0,25 0: 35 N 168. 0,2x2 ,0 0: 30 
0,30 0: 45 N 169. 0,2x3,0 0: 48 
0,35 01 60 N 170. 0,3x0,5 0 : 14 
0,40 0: 75 N 171. 0,3x1,0 0: 24 
0,50 0: 90 N 172. 0,3x2, 0 0: 48 
0,60 1: 20 N 173. 0,3x3,0 0: 68 
0,70 11 40 N 174. 0,4X 1 0 0 : 28 
0,80 1: 60 N 175. 0,4X2,U 0: 60 
0,90 1, 90 N 176. 0,4x 3,0 0: 90 

N 177. O,Sx l ,O 0 : 38 
N 178. 0,5 X2,0 0, 68 
N 179. 0,5x3,0 0: 90 

lsolerpärlor av steatit. 
Diam. Hål Pr c:a 

Nr mm. mm. 50 st. 
T 1817. 3,2 1,4 01 15 
T 1818. 4,2 1,7 01 20 Ringlednings- och kopp-
T 1819. 5, 1 2,3 01 25 lingstråd av koppor. En-
T 1820. 6,7 2,9 01 35 kelledore, plastisolerad. 
T 2020. 8,2 3, 1 01 55 ~r Dio m. Pr m. 100 m. 
T 2021. 10, 1 3,9 0: 85 N 58. 0,25 0 : 05 3: 50 
T2022 •. 11,1 4,4 1:10 N59. 0,40 0:07 4:75 
T 2023. 12,7 5,5 1: 50 N 60. 0,50 0 : 08 5: 25 
T 2134 6,5 4,0 0: 40 N 61, 0,60 0 , 10 6: -
T 2135. 8,5 4,7 0: 90 

cl B 
Porallnsknopp, av vitt 

porslin 
Nr T 199, 16x20 mm. 

Pr duss . 0: 95 
Nr T 200, 16x13 mm. 

Pr duss. O, 85 

Schellack Nr T 314, 
oumbärlig vid lindning 
ov motorer m. m. lnneh . 
100 gram . 

Pris pr flos ko 1: 60 

Celluloid Nr T 315, fly
tande färglöst. Oumbär
ligt vid tillverkning ov 
allo slags spolar för ra
dio . I 100 grams fiasko . 

Pris pr flaska 1: 75 

Ringledningstråd Nr N 
51, kopportröd 0,80 mm. 
tvö göng er bomullsom
sp unnen och vaxad. 

Pris pr mtr 0: 08 
Pris pr 25 mtr l 1 85 
Pris pr 300 mtr 181 50 

Ringledningstråd Nr N 
384, dubb elle dare, 2X0,7 
mm med stork, vit PVC
isolering. Lömplig även 
so m högtalarledning o . 
dyl. Kon spikos direkt pö 
vägg med vanli g tröd
spik. Fris pr mtr 0: 25 

Pris pr 25 mtr 5: 50 
Pris pr 100 mtr 19: 50 

-< 
Blykabel Nr N 361, te

lefon blykabel EE8 2x0,6 
mm. Två kopparleda re, 
emalje rade, bomullsom
spunno , pappe rsisolera
de somt blymant lade . 

Pris pr mlr 0: 60 
Pris pr 25 mtr 12: 50 

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

ISOLERAD KOPPARTRAD 
EE=enkelemol jerad . DE=dubbelemal jerod. 

' Diom. Mtr/ EE DE 
mm hg, Nr Pris/hg . Nr Pris/hg . 

0,06 3800 N 198, 10: 30 N 255, 17: -
0,08 2100 N 199, 5 : 40 N 256, 9 : 20 
0,09 1700 N 236, 4 , 80 

N 257, 5 : 90 1 0, 10 1400 N 200, 3 : 60 
N 258, 4: 60 0,12 950 N 238, 3 : -
N 259, 3 : 60 0, 15 620 N 239, 2 : 30 

0,18 440 N 240, 2 : - N 260, 2: 90 
0,20 360 N 241, 1: 90 N 262, 2: 70 
0,25 230 N 242, 1: 75 N 263, 2: 35 
0,30 160 N 243, 1, 60 N 264, 2 : 15 

N 265, 21-0,35 120 N 244, 1: 55 
0,40 90 N 245, 1: 50 N 266, 1: 85 
0,50 57 N 246, 1 : 40 N 267, 1: 75 
0,60 40 N 247, 1: 30 N 268, 1: 60 

N269, 1: 50 0,70 29 N 248, 1: 25 
0,80 22 N 249, 1: 20 N 270, 1: 40 
1,00 14 N250, 1,15 N271, 1:30 
1,20 10 N 251, 1: 10 N 272, 1: 20 
1,50 6,4 N 252, 1: 05 N 273, 1: 15 
1,70 5 N 253, 1 : 05 N 274, 1: 15 
2,00 3,5 N 254, 1: - N 275, 1: 10 

rabat t pö hg-Vid köp över 1 kg . lämnas 20 % 
priserna. 

Trådspole T 226, inne
höllonde c,o 100 gr . 
em aljerad koppartröd 
0,10--0,12 mm. 

Pr spole end ast 1: -
KOPPLINGSTRAD 

Kopplingstråd Nr N 203 
ent rödig push-bock . För
tent kopportröd 0,8 mm. 
Skjutbar flätad och vax
ad dubbel bomullsisole
ring. Pris pr mlr 0: 25 

Pris pr 25 mlr 4: 95 
Kopplingstråd Nr N 387, 

flertrödig push-bock. 13X 
0,20 mm. Förtent. 

Pris pr mlr 0: 25 
Pris pr 25 mtr 4, 95 

Kopplingstråd Nr N 403, 
entrOdig push-bock med 
fört . kopportröd 0,80 mm, 
med flätad skärmstrumpo 
ov koppor. 

Pris pr mtr 0: 40 
Pris pr 25 mtr 9: -

Ledning Nr N 402, mjuk 
silkesomflötod enkel kop
parkabel 83X0,05 mm. 

Pris pr mtr 0: 18 
Pris pr 25 mtr 3: 50 

Ledning Nr N 404 extra 
mjuk, flertrödig , platt 
oppartröd virad pö bom

u llströdar. Plastisolerad. 
Lömpli9 som ledning till 
radiohortelefoner m. m. 

Pris pr mtr O: 70 

0 51'11 

Bandkabel, polythen-
isol. tvöledore för hög
frek v., folded-dipolonten
ner , feederledn . o . dyl. 

Nr N 382, impedans 150 
ohm . Bredd 5 mm. 

Pr mtr 01 45 
Nr N 383, impedans 300 

ohm . Bredd 10 mm. 
Pr mtr 0: 55 

Nr N 380, mottagarka
bel, impedans 300 ohm. 
Bredd 7 mm. 

Pr mtr 0: 50 

ANTENN KABEL 

Antennwire bestö r av 
49 st. kablade elektrolyt
koppartrödor . 

N 228, trödgrovl. 0,15 
mm. Pr mtr O: 20, pr. 25 
mtr 3 , 65, pr 100 mtr 
11: 90. 

N 196, trödgrovl. 0,20 

I~ mm. Pr mtr 0: 25, pr 25 
~ mlr 4, 35, pr 100 mtr 14: 75. 

N 197, trödgr . 0,25 mm. 
Telefonsladd Nr N 56 Pr mtr 0: 37, pr 25 mtr 

för hondmikrotelefon, m. 6: 45, pr 100 mtr 21: 90. 
4 isol. ledare/ med svor! 
glonsgornsom (ätning . 

Pr meter 1, 10 
NEDLEDNING 

Nedledning Nr N 233, 
mjuk, förtent kopparka
bel , 14X0.20 mm. Isole
rad med seg och stork 
PVC. Pris pr mtr 0: 18 

Pris pr 25 mtr 3, 50 

Antennwire Nr N 391, 
av blank kopportröd 7X 
0,50 mm med skyddsis ole
ring av polythene. 

Pris pr 15 mlr 3: 50, 
Pris pr 30 mtr 6: 751 

C :o A.-8., I 

Gummikabel < 
R D V av extra cferimo fabrikat . Mjuka fle rtr O-
digo g~mmiisolera e kop(ilorkoblor hopvridna och 
omvulkoniserode med kraftigt gummi till en rund 
sladd. 

Nr Ledare o . area Pr m. Pr 25 m. Pr 100 m. 
N 357, 2x0,75 kvmm 0: 70 15: 50 58: -
N 393, 3x 0,75 
N 358, 2x1 
N 342, 2X1 ,5 
N 352, 2x 2,5 , 
N 359, 3xl , 
N 388, 3x1,5 
N 353, 3x2,5 
N 411, 4X1,5 , 
N 35-4, 4x 2,5 , 

Tändkobel Nr N~5, 
för bilar och mc, gummi
isolerad och lackerad. 
Ytterdiom. 7 mm. 

Pris pr mtr 1: 10 

Högfrekvenskobel Nr N 
231. Skärmad, lög kopoci
tiv cooxiolkobel för on
tennfeedrar , foto ce lled
ningar o-. d. lnne rledo re 
1,5 kvmm area, isolation 
av massiv polythene 
flätad skörmstrumpo av 
koppor och ytterst en 
kraftig PVC-s lang . Ytter
d iom. 12 mm. Impedans 
7D-IK> ohm. pr mtr 2 : 30 

Högfrekvenskabel Nr N 
328, som föregöende m. 
dubbelled . 2x0 ,5 kvmm. 
Ytterdiam. 8 mm. Impe
dans 95-100 ohm . 

> 

Pris pr mtr 1: 60 

MIKROFON
LEDNING 

Mikrofonsladd Nr N 
385, plostisol. rnjuk leda
re med flätad skärm
strumpa ov förtent kop 
portröd somt ytterst en 
kraftig PVC-slang . Mjuk 
och smidig . 

Pris pr mtr 0: 80 
Pris pr 25 mtr 15: -

Mikrofonsladd Nr N 
386, som föreg . men med 
tvO ledare och skärm. 

Pris pr mtr O, 95 

IPIHPMIMII 

Pickup-ledning Nr N 
392, smidig dubbelledore , 
med flätad skörmstrumpo 
Ytterdiam . 3 mm. 

Pris pr mtr O: 30 

>--.. 
Ledningstråd Nr N 390, 

mycket böj I ig, stork och 
smidig dubbelledare, s. 
k. höropporatledning . 
Hudfärgad . 

Pris pr mtr 0: 30 
Pris pr 10 mtr 2: 40 

0 : 85 18: 75 72:-
0: 90 19: 75 75: -
1: 10 23: 75 88: -
1: 85 40,- 152: -
1: 10 24: 50 92: -
1: 30 29: 75 110: -
2: 30 51:- 190:-
1: 80 39, - 148, -
2: 70 58: 50 220:-

PVC-kabel Nr N 225, 
RKXK, oval plastisolerad 
dubbelledo re 2X0,75 
kvmm, be nvit färg. Bästa 
led ning for bor ds- o ch 
gol vlomp o r m. · m. Stork, 
smidig och renlig . 

Pris p r mtr 0 : 55 
Pris pr 25 mtr 11: 50 

Pr 100 mtr 43: -

Plast-kahel Nr N 428, 
RKX 2 x0,75 delbar. Stark 
och seg isolering , svart 
eller vit . Lämp lig lam
pettslodd. Pr mtr 0 : 45 

~-
Plast-kabel Nr N 429, 

2X 0,75, delbar . Mycket 
möngtrödig 195 trödor 6 
0,07 mm pr ledare, gör 
kabeln mycke t böjlig och ' 
smidi g . Anvöndes pö rok
opforoter, hörfläktor o. 
dy . Pris pr mtr . 0 : 65 

Pris pr 25 mtr. 14, -

Enkelledare Nr N 398 
Isolerad med grön PVC 
användes bl. o. till (ul
gransbelysningo r. Area 
0,75. Pris pr mtr 0: 20 

Pris pr 25 mlr 4: 25 
Enkelledare Nr N 55 

24-trödig gummiisolerad 
0,75 kvmm en ledar e. 

Pris pr mtr O, 18 
Pris pr 25 mtr 31 75 -Ledningshållare Nr T 

2121 av glasklor plast lär 
uppföstonde ov lösa slad
dar till lampor, rodio
opporoter m. m. Storlek 
19x 13 mm. 

Pris 0: 15, duss. 1, .«I 



MÄTINSTRUMENT, ov primo tyskt fobrikot . Somt
ligo med mätnoggronnhet plus minus 2,5 % ov 
skolans ändvär de. Bakelithus , diom. 65 mm. Prov
spänning 2000 V. Uppgiv önskat mätomröde vid 
order. • 

Ponelin strument med Ponelinstrument med 
vridjärnsyst em, för böde vr.,d": ognetsystem, _end ast 
likstr öm och växelström. for l1kst~om. Eg_enfor.br_uk
Egenförbrukning v;d ning v,d _strc,mmoln\ng 
strämmötning 0,35 w. 0,15 W_. S_tromfo,rb:uknrng 
Strömf örbrukning vid v,d sponningsmatn,ng: 3V 
spönningsmätning: 3V/100 /150 mA, 6V/60 mA, l0V/ 
~ / lgV/~A~A, l0V/35mA, 40 m

8
A, 12V/20 mA. 

. -·- . • .. \.~--i..:;.· 

Voltmeter Nr T 1923, 
för llkström. Mötomröde 
0-3 , 0-6, 0-15 eller 0-

Voltmeter N r T 1921, 25 volt. Pris 16: 50 
med mätomröde 0-6, 0- Mötomröde Q-60 eller 0 
20, 0-30 eller 0-50 V. -120 V. Pris 18: -

_ Pris 18: - Amperemeter Nr T 1924, 
Motornröde 0-150 V. likström. Mätomröde : 0-

Pris 19: - 1 0-4 Q-6 0-10 eller 
Mötomrö de 0-260 V. (}- -25 A. ' Pris 16: -

_ Pris 21: - Millioi11permeter Nr T 
Motornröd e 0-500 V. 1927, l ikström . Möto mrö-

Pris 28: - de, 15, 25, 60, 100, 250 

Ampermeter Nr T 1922, 
med mötomröde 0-1 , 0 
-3 , 0-5 , 0-10, 0-20 el
ler 0-30 A. Pris 18: 25 

eller 500 mA. Pris 16: 25 

Fickinstrument med tvö 
mätomröden och v rid 
mognetsystem, endast för 
likstr öm. Hölje av bake
li t m. förnickl ade delar. 
Diom. 52 mm. 

Nr Mötomröden 
T 1937. 0-6 och 0-120 V. 
T 278, D-6 , 0-240 V. 
T 1938, 0-12 , 0-240 V. 

Pris 22: -
Volt - och A mpermeter 

Nr T 113, för likström lika 
föregöendo men med möt
omröden för bil botteri-

M illiompe rmeter Nr T pro vning . 
1926, med mötomröde 0- Typ I , 6 volt - 15 omp . 
10 0-50 0-100 0-200 Typ 11: 15 volt - 25 omp . 
alfer 0-500 mA. ' Typ 111, 25 volt - _30 omp . 

Pris 18: 50 Pris 22: 25 

Voltmeter lär böde lik
' -och., växelström. Tvö möt

omr6den . Kapsel av ba
kelit . Diom . 68 mm. 

Nr Mötomröden 
T 1609. 0-6 och 0-120 V. 
T 179, D-6 , 0-240 V. 

. T1610,.0-12 , 0-240 V. 
Pris 23: 75 
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Volt- och *mpermeter 
för lik- och växelström. 
Tvö mätomröden. Kapsel 
av bakelit. Diom . 63 mm. 

Nr T 1611. Mätomröden 
0-15 V. och 0-25 A. 

Pris 22:
Nr T 1612. Mötomröden 

0-30 V. och 0-50 A . 
Pris 23: -

Voltmeter T 277 med 
tvö mätomröden 6 V och 
300 V lik- och växelström. 
Ett oömt instrument för 
montörer . Kraftigt bake
lithus storl. 70x7 0X 30 
mm. Provspönning 2000 
V. Strömförbruknin g 6 V/ 
80 mA, 300V/15 mA. Med 
mötsloddor, Pris 34: -

Milliompmeter T 202. 
Vridspoleinstrument för 
likström 0-5 mA. Bake
lithus med fyrkantig front 
57X 57 mm. Pris 16: -

Bilompermeter Nr _T 
1920, m. hö lje av alumi 
nium, diom . 50 mm. Front
ring av förnicklad mäs
sing, diom. 57 mm. 
Mötomröde omp. 

2D-0-20 
3Q-0-30 
50-0-50 

Pris 
14: -
15:-
17: -

~ -~~--1~~ ..... : ... 

Cellprovare Nr T 1919, med lackerat trähandtag, 
gaffel av löttmetoll och shunt med 0,02 ohms mot
stönd för belastning till 100 A. Instrumentet hor 
vridmognetsys tem med mötomrödet 3--0-3 V. 
Längd 32 cm. Pris 32: -

Syroprovore Nr Y 5 av glos med gummib löso. 
Längd 28 cm. Pris 4: 80 

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

Universalinstrument Nr 
T 175, hög sta kvalitet och 
precision i stötsäke rt ut
förande. Spegelsko lo m. 
knivvis ar e. Känsl ighet 
10.000 ohm/V vid sövöl . 
lik - som vöxelströmsmöt
ningor. 33 mötomr öde n, 
därav 28 dir ekt ovlösligo 
pö skolan och 5 med 
hjälp av tab ell. Mötom
röde n, 500 mV, 2,5/10/50/ 
250/1000 V likspänning. 
100 µA, 1/2,5/10/50/250 mA. 
1/5 A lik str öm. 2,5/10/50/ 
250/1000 V vöxelspönning . 
100 µA, 1/2,5/10/501250 mA. 
1/5 A väx elström . 10.000 
ohm med avlösning fr ön 
2 ohm, 0-1 och 10-100 
megohm. 100-10 .000 pF. 
och 10.000 pF--0 ,5 µF. In
strumentet är i ett kraf 
tigt bakelith ö lj e i storl. 
55x110X160 mm. Vikt 990 
gram. Pris 245: -

Universolinstrument Nr 
T 110, ett litet och pris
billigt instrument med 
möngo onvöndningsmöj
lighete r. 16 mätomröden. 
30/60/150/300/600 V lik- och 
vöxelspönning. 30 och 300 
mA lik - och växelströ m. 
S0-100.000 ohm, 0,05-5 
Mfd. Dessutom finn es ett 
inbyggt glimrör , som an
vändes för spännings
och nollsökning , isolo
tionskontroll , kontroll ov 
spänning öve r 65 V utan 
belos rning m. m. Vid mot
stönds- och kapaci tets
mätning anslutes instru
mentet till bel ysningsnä
tet. Uppgiv vid beställ
ning önskad spänning 
110-130 eder 22D-250 V. 
Storlek .75X 110X 30 mm. 

·P,is 68: -

Testlednin g Nr T 2105. 
Praktisk test-ledning med 
15 cm löng testpinne och 
förnicklad spets av nysil
ver. Testpi nnen kon an
slutas till krokodilklä m
ma. An slutning skontokt 
fo r instrument. Längd 125 
cm. Säljas i sots med en 
röd och en svart ledning . 

Pris pr por 4: 75 

Testpinne Nr T 2104, av 
svart, röd eller vit pl ast . 
Längd 14 cm. Förnicklad 
spets och hylsa för ba
nankontakt . Pr st. 0: 95 

Felsökare Nr T 2057 m. 
inby ggd signa ll ampa och 
golvonolliet ., batteri somt 
testsloddor . Ett värdefullt 
hjä lpmedel som allo y r
kesmän inom el fo cket 
alltid bör ho till hands. 
Bruksanvisning och ga
rantisedel medföljer. 

Storlek 3X7X 15 cm. 
Pris 26: -

Spönningsprovare Nr T 
17, för lik- o. växelström 
110-750 V, visor spän
ning och polaritet. Ett 
mycke t oömt och prak
tiskt instrument . 

Pris 36 : -

Spänningsprovare Nr T 
185 med gl imrör som ly
ser för spänningar över 
100 volt , max. 500 V. 
Kraftigt isolerat utförande 
av bakelit. Pris 4: 95 

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

Testpenno Nr T 18, för 
max. 250 V. Använd es för 
fa stställand e om en led 
ning är spönningsföron
de och för polbestämning 
vid likström . Längd 11,5 
cm. Pris 6: 50 

e5R 
TestpeMo Nr T 74, för 

töndst iftsprov ning pö bi
lor o. motor cykla r. Kom
bi nerad med blyertsskruv
penno. Längd 13 cm . 

Pris 6: 25 

E'5fiL'. ~ 
Provlompa Nr Y 12, för 

bilreporotör er. Bestör av 
en glödlampa för 6-12 
V i bak elithö lje m. sladd 
att ansluta till godset och 
en nölvoss spets att bl.o . 
sticka gecom kobeli sole
ringen för att söka led
ningsfel. Pris 8: 50 

Qi41i·MM 
@+ät4# 1i·M 
fi§M-l·l·i•-1 
iM·UiiiN#M 

• 

PANELER 

I nstrumentponeler Nr T 
1645, av härdad 4 mm 
masonit , frostlackerade i 
mörkgrönt (Ho ldog ränt) . 
Prydliga, höllboro och 
lättb ear betade apparat 
paneler. 
Stor l. i cm. 

15X25 
20X25 
20X40 
25X40 

ISOLIT 

Pris 
1: 40 
1: 60 
2: 10 
2: 75 

lsolitplottor Nr T 102 
o~ svart pole rad isolit . 
Tjockl ek 4 mm. Plattorna 
kon erhöllos i nedonstö
ende storl ekar . 

Storl. i cm. 
1ox 10 1ox 15 1ox 20 

Pr st. 0: 85 1, - 1:35 
15x25 20x30 25x 40 

Pr st. 2:50 4,- 7:50 

Skyltar, av aluminium , 
vit text 6 svart botten. 
Storl ek 34x5 mm. Volt, 
Till och Frön, storlek 
35x 12 mm. 

Nr 
T 1503. 
T 1504. 
T 1505. 
T 1506. 
T 1507. 
T 1508. 

Mikrofon 
Pick-up 
Jord 
Antenn 
Volt 
Till-Frön 

Pris 
0: 25 
0: 25 
0: 25 
0: 25 

0: 35 
0 : 40 

T 86, 156 T 130 T 131 T 132 
RATTAR av benvit plast . 

T 170 

Pilr oll Nr T 86, lä ngd 37 mm. , , 
, 

Roll 

Nr T 156, 46 > 
NrT130, 30, 
Nr T 131, , 50 • 
Nr T 132, stor I. 20X 13 mm. 
Nr T 170, 35x 15 , 

Pris 0: 75 
, 0 : 90 
, 0: 40 
, 0: 50 
, 0: 45 
, 0: 50 

···---T 1484 T 1485 T 1486 T 1487 T 1488 
Rallar och vred av pri ma högglanspolerad ba

kelit, försedda med ingjuten metollbussnini;i och 
föstskruv , utom T 1484 och T 14B5 som hor inlagd 
lös mutter för löstskruven. 6 mm höl. 
Nr Diom . mm. Höjd mm. 

T 1484. 30 17 
T 1485. 40 17 
T 1486. 40 20 
T 1487. Längd 36 mm. 14 
T 1488. Längd 44 mm. 17 

Pris pr st. 
0: 50 
0 : 60 
0 : 60 
0 : 70 
0: 70 

• T 103 T 106 T 107 
Rott Nr T 103, graderad frön 100--0 över halva 

omkretsen. För 1/4" oxel. 
Diom . 50 mm[pr si 0: 60, 75 mm/pr si. 0: 80 

Knopp Nr T 106, 32 mm i diameter Pris 0: 50 
Knopp Nr T 107, 27 mm i diameter Pris 0: .ol8 
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Skallamphållare 

mässing, dvärygöng. 
av 

Nr T 68, med lödnob-
bar utan fot. Pris 0: 20 

SKALlAMPOR 

i i 
Med dvärgsockel (van

lig ficklampssockel} utom 
T 1900 som är med mig
nonso cke l. 

Bananstift Nr T 28, m. 
bakelitskaft a . fjädrande 
stift av mässing . 

Pr st. 0: 18, duss. 1: 90 
Bananstift Nr T 1729, 

med fyrkluven stickpropp 
av massing o ch bakelit
skaft. 

Pr st . 0 : 15, duss. 1: 60 
Anodpropp Nr T 186, 

m. gängad ebonitknopp. 
Passande i hylsorna p6 
vanl. anodbatterier. Fin
nes i sorterade färger. 

Pr st. 0 : 18, duss . 1: 90 

Skarvhylsa Nr T 189, 
av ba kel it, med metall
Inlägg och h6I för ba
nanstift i bägge ändar. 

Pr st. 0: 20, duss . 2: 20 
Banankontakt Nr T 952, 

av mässing med berö
ringsskyddad dold skruv 
I hylsa av svart, röd el. 
vit bakelit . Längd 40 mm. 

Pr st. 0: 18, duss. 1: 85 
Ändhylsa Nr T 951 av 

svart, röd el. v it bakelit 
med skr•v och foder av 
Mässing. För 1~ancnpran 
par. Längd 22 mm. 

Pr st. 0: 18, dus s. 1, 90 
Bananstiftskruv Nr T 

2144, fyrdelad av mässing 
med tv6 mu;trar. Längd 
38 mm. · 

Pr st. 0 : 30, duss. 2: 60 

Krokodilklämma Nr T 
742, med stark fjäder . 

Pris 0: 15, duss. 1: 30 

~ 
Krokodilklämma Nr T 

1547, m. platl spets, vil
ken g ö r bra kontakt p6 
finare tr6dor. 

Pr st. 0: 15, duss . l 1 45 

Krokodilklämma Nr T 
94, med isol. skaft med 
hOI för bananstift . 

Pris 0: 40 

cri1½eir 
Krokodilklämma Nr T 

21- Helt isolerad, röd el
ler svart. Med föste för 
bananstift . Pr st. 0: 85 

av förnickl. mässing med 
lådnobb. Passar vanliga 
bananstift. Pr st. 0 : 20 

Pris pr duss . 2: -
Kontaklhylsa Nr T 1978 

är i likhet med T 188 
men försedd med röda , 
gula eller svarta bakelit
huvud . Pr st 1 0: 24 

Pris pr duss . 2: 25 
Kontakthylsa Nr T 187 

för helisolerad monte
ring i 1-3 mm panel. 

Pris pr st. 0: 20 
Pris pr duss. 1, 90 

~ ~ 
Batteriklämma Nr T 134 

av förnicklad mässing . 
Pris pr st . 0: 25 

l<abelsko Nr T 135 med 
bakelitskaft i olika fär
ger . Pris pr st. 0, 15 

Vi91] 
Kabelsko Nr T 1711, av 

fö rsilvr. mässing, 19 mm 
längd med 4,5 mm hOI. 

Pr st. 0: 12 
Pris pr 10 st. 1: -

Lödöron Nr T 1708, 
längd 16 mm 3,5 mm h61, 
av försil vrad mässing . . 

Pr 25 st . 0: 65 
lödöron Nr T 1709, 

längd 21 mm I . ö. som 
föreg6ende. 

Pris pr 25 st . 0: 75 
lödögla Nr T 872, med 

3,2 mm h61. Förni cklad 
mässing . längd 12 mm. 

Pris pr 50 st. 0: 60 
Toppenslutning Nr T 

1713, av försilvr. mässing , 
för &-10 mm kontakt e r. 

Pris pr st . 0: 22 (9§1''~ 

Nr T 69, med fiberfäst e, 
längd 30 mm. Pris 0: 20 

Nr T 70, med fot av 
mäs sing . Pris 0: 25 

'' lamphållare Nr T 2096, 
för 30 mm 16nga glim
lampor med mignongöng . 
Av svart bakelit . Längd 
35 mm. Diam . 6 gängade 
del en 23 mm. Pris 1: 90 

lamph611are Nr T 2095, 
lika föreg6ende men för 
52 mm långa glimlompor. 

Pris 2: -

lamphållare Nr T 2097, 
för strömsignallampor m. 
dvärggäng. Av svart ba
kelit med skyddshuv av 
klar plast. Längd 40 mm 
diam . 6 gängade delen 
15 mm. Pris 11 50 

lamphållare Nr T 2098, 
i samma utförande som 
föreg. men i vit färg . 

Pris 1: 60 

Signallamphållare Nr T 
133 av mä ssi ng och ba
kelit för lampor m':ld 
mignongöng. För enh61s
montering 24 mm i upp 
ti Il 12 mm panel. Finnes 
med klar, röd eller grön 
gloskupa . Pris 2: 85 

Nr 
T 1894. 4 V.-----0,l A. 
T 18>5. 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 1~99. 6,3 V.-----0,3 A. 

Pr st. 0: 45 
T 1900. 110 V.- 4 W. 

Pr st. 2: -
Med låg bajonettsockel. , 

T 1901. 4 V.-----0, 1 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. 0: 60 , 
T 1906. 110 V.-4 W. 

Pr st. 2:
SKAlWIRE 

Skalwire Nr N 326, 
7-tr6d ig knytbar silke
stålwire för radioskalor 
o . dyl. Pr mtr 0: 15 

Pr 100 mtr 8: 50 

c, 
Säkringar för nätanslut

na radioapp a rater o . d . 
Smälta vid dubbla på
stämplade värdet. Storlek 
5x20 mm. 

Säkring Nr T 1892, för 
0,07 eller 0, 1 Amp. 

Pr st. 0 : 35, duss . 3: 60 
Säkring Nr T 1893, för 

0,2, 0,5 1,0 eller 1,5 Amp . 
Pr st. 0: 25, duss . 2, 50 

rn 
Asksäkring Nr T 96 för 

tel efon- eller radioappo
rot er. Glosrör i storl . 15 
x64 mm. 
Pr st. 0: 75, duss . 4: 80 

Rörplint T U79 av kad
mierat järn , höjd 45 mm, 
h61ens diom. 26 mm. Sökringsh6llare Nr T 

Pris 0 : 40 2099, av sva rt bakelit för 

@'' 
Förlängningsaxlar, diam. 

6 mm. 
Nr T 136, längd 7 cm. 

Pris O, 45 
Nr T 137, lärgd 11 cm. 

Pris 0: 55 

Koppling Nr T 215 för 
6 mm axlar . längd 18 mm. 

Pr st. 0: 25 
Stoppring Nr T 214 för 

6 mm axlar. Pr si. 0: 15 

glasre,rssökringar . Storlek 
42X 17 mm. Pris 1: 65 

~ 
~ 
Säkringshållare för bil

radiosökringor. 
Nr T 117, med sladdar. 

Kr. 2: 70 

Trimnyckelsats Nr T 138, 
ov plast. Tre dubbla 
hylsnycklar med 6 olika 
vidd e r somt en dubbel 
me jsel. Längd 10 cm. 

Pr sats 4 : -
STANNIOl 

Stanniol i ark storl . 32 
x50 cm. 

Nr T 118, utan sladdar . U 1035, tjock . Pr ark 2: 25 
Kr. 2: 30 U 1036, med e l. , > 1 :20 

U 1037, tunn . , , 0:'55 
A S O H l S O N & C : o A. - B., I N S J 0 

Skiktmotstånd, induk-
tion,- och kapocitetsfria. 
Tolerans 10 %. Med löd
trådor . Finnes i följande 
ohmtal: 20, 50, 1()(), 200, 
300, 500, 1 k, 2k, 3k, Sk, 
10k

1 
20k, 30k, 50k, 100k, 

200K, 300k, 500k, 1M, 2M, 
3M, SM och l0M ohm. 

Nr T 774. Max. belast 
ning 1/2 watt. Pr st . 0: 20 

Nr T 153. Max. bela st-
ning 1 watt. Pr st . 0 : 30 

Nr T 1640. Max. belast
ning 2 wott. Pr st. 0 : 40 --...-

Papperskondensator Nr 
T 490, rullblock. Provsp. 
1500 V. likström. Vacuum-
lmpregnerod . • 
50, 100, 200, 500, 700, 1000, 
1500 och 2000 pF. 

Pris pr st . 0: 25 
3000, 4000, 5000, 10000 pF. 

Pris pr st . 0: 30 
20000 o. 30000 Pr st. 0: 40 
50000 pF , , 0: 4S 
0,1 µF , , 0:50 
0,25 > > > 0: 85 
0,5 , > 0: 95 
1,0 , , 1: 70 

m 
Blockkondensator Nr T 

38. I aluminiumbronserad 
pl6tl6da . Max. arbets
spänning 500 V. likström, 
220 V. växelström . 
Kap . i µF · Pris pr st. 

0,1 • 2: 35 
0,25 2: 80 

0,25+0,25 (Surplus} 1: 50 
0,50 3 : 30 
1,0 3: 75 
2,0 5: 30 
4,0 8 : 75 
6,0 12: 25 
8,0 15: 60 ---Glimmerkondensatorer 

Nr T 1115, induktionsfria, 
med töckplottor av pe r
tinax, vaximpregnerade 
och försedda med för
silvrade an slutningstr6-
dar .. Mox . orbetssp. 500 
V. l,ksp ., 300 V. 50-per . 
vöxelspönning . 
Kap. pF 

25 
50 

100 
250 
500 

1000 
2000 
5000 

Pris 
0: 75 
0: 65 
0: 70 
0: 75 
0: 80 
1:-
1: 20 
2: -

Elektro_lytkondensator 
Nr T 1686, i popp- eller 
pertinoxrör m. lödtr6d ar. 
Mox. arbetssp . 450 Volt . 
µF 8 16 32 

Pris 1: 60 2, 30 3: 40 
2XB 8+ 16 2X 16 
3: - 3: 50 3: 90 

16+32 32+32 
4: - 5: 50 

lågvolts- elektrolytkon
densator, i papp- eller 
pertinaxrör m. lödtr6dar . 
Max . arb . spänning 25 V. 
Nr µF Pris 

T 1735. 10 1,-
T 363. 25 1, 10 
T 362. 50 1 1 30 
T1511. HJO 1,75 

' Elektrolytkondensator 
Nr T 1005, stöende mo
dell i alum .-bögore, en 
hålsfastsättning, halvtorr 
typ . Max. arbetssp . 450 
Volt. 
µF. 4 8 16 

Pris 3: 25 3: 40 4: 10 
32 2X8 2 X 16 

4: 80 5: - 4: 95 

c§ip:wz.:, 
Störningsskyddskonden

satoror i pertinaxrör med 
anslutn ingssladdar. Av
sedda för små motorer , 
såsom: Röknemaskiner, 
mindre fläktar , ringkloc
kor, symaskiner , damm
sugare etc . Max. temp . 
60° C. för 220 V. växel
ström eller 440 V. lik
ström. 
Nr Kap . i µF, Pris 

T662. 0,1 2:70 
T 664. 2x0, 1 3: 40 
T 665. 2X0, 1 och 0,005 

Pris 5, 25 
T 661. 0,07 och 0,0025 

Pris 2: 80 
T 663. 0, 1 och 100 ohm. 

Pris 3:30 
T 666. 0,5 o ch 50 ohm. 

Pris 4: 30 

Vridkondensolorer, först
klassigt svenskt fabrikat , 
med kullager . 
Nr T 1982, engangs, 75 
pF. Stor!. 42x60 x 33 mm. 

Pris 4: 40 
Nr T 1983, tv6gangs, 2x 
75 pF. Storl. 42x60x62 
mm. Pris 6.
Nr T 1984, engangs, 463 
pi . Stor!. 42X 60X33 mm. 

Pris 4,'40 
Nr T 1985, tvågangs, 2x 
463 pF, Storl. 42X60X62 
mm. Pris 6:-

Nr T 149, tregangs, 3x 
450 pF. Storl. 42X60X85 
mm. Pris 6,

Nr T 150, tregangs, 3x 
500 pF. Stor!. 48x80x 125 
mm. Pris endast 11 75 g 

Vridkondensator Nr T 

Omkopplare Nr T 1490, 
för enhålsmontoge. 1/4" 
axel. längd med axel 9 
cm. Finnes med följande 
poler g6nger antal lä
gen: 1x7, l x lO, 4X2, 
3X3, 2x4 och 2x5. Vid 
order uppgiv önskat pol
tal . Pris 3 : 70 

Omkopplare, 2-gangs . 
Finnas med följande an 
tal poler X antal lägen 
i dubbel uppsättning . 

Nr T 266, (3X4}X2. 
> T 255, (4 X31 X2. 
> T 256, l2X61x2. 
> T 257, l6X2}X2. 

Pris 5: 50 

~ 
~ 

Omkopplare Nr T 260, 
med 6 mm oxel och per
tinoxplotta, diom . 35 mm. 
Enpolig med 3-11 lägen . 
Knäpp för varje läge . 

1 x3 kont . Pris 1: 25 
1X5 > 1: 30 
l xB > > 1:40 
1X11 > > 1,50 

219 med steotitplotta 38X • 
48 mm. Aluminiumplottar. 
Kopac. pF 25 50 100 

Pris 2, 40 2: 70 3, 25 ,.. -

• 

Omkopplare Nr T 262, 
2-polig med 3-11 lägen. 
Diom . 45 mm. 

2x 3 kont. Pris 1, 90 
2X5 2 : 10 

Vridkondensator, liten 2X7 > > 2: 40 
2x 11 > , 2: 85 

modell, pertinaxisolerod . Omkopplare Nr T 263, 
Sto rlek 38x38 mm. 

Nr Kopac. pF Pris som föreg. men 3-polig . 
T 270. 200 1: 65 3X3 kont. Pris 1: 95 
T 271. 540 1, 90 3xs • 2, 40 
T 220. 2x270 11 eo 3x7 > • 2, 65 
T 221, 2x540 2, 20 Omk.opplare N T 264, 

Vridkondensatorer lika 

.~.~· 
Vridkondensator Nr T föregåend e och med pö-

268 för kortv6gssöndore monterade strcimbrytare. 
o. mottagare . Keramiska Nr T 267, med enpolig Detektorspole Nr T 1450, 
gavlar 48X48 mm, för brytare. pF 200 540 med 5 uttog och vridbar 
höga frekvenser. Plottav - Pris 2: 65 2: 90 Oterkopplingsspole . En-
st6nd för f!IXJV. Nr T 269, med lv6polig h61smont e ring. För mel -

Kopoc. 75 200 brytare. pF 200 540 Ian- och 16ngv6g. 
Pris 9: 25 12: 60 Pris 3 : 25 3: 50 Pris 3: 85 
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PERMADYN
HOGTALARE 
av bästa fabrikat, i mo
dernt utförande. Talspo
leimpedans 8 ohm/400 
per. 

T 1586 är öven lämplig 
för inkoppling som mikro
fon till radioapporaten . 
Kopplin!iJsschema sändes 
på begaron. 
Nr Diam . Max . belastn. Vikt 

300 g. 
325, 
365 , 
875 , 

1500 , 

Pris 
10: 50 
10: 60 
12: 75 
15: 50 
26:-

T 1586, 4" 1 wott 
T 1587, 5" 1,5 , 
T 1588, 6½" 3 
T 1589, 8" 3 
T 1590, 10" 8 

Högtalare Nr T 164, 3". 
Storl . 75x75x45 mm. 
Mox. belastni ng 0,5 W. 
lmp. 3 ohm. Pris 13: 25 

Högtalare Nr T 166. 
Särskilt lå g oc h robust 
mode ll specie llt fö r bil
rodi o . Storl. 6" -170 X 40 
mm. Max . bel astn ing 3 W , 
imp. 3 oh m. Pris 23: -

Högtala re Nr T 165, 
avel , storl . 160X 110X 50 
mm. Max . be l. 2 W. l mp. 
3 ohm. Pris 17: -

Ovala högtalare 
utmärkt liudkvalitet. 
8 ohm vid 400 p/s. 

Nr T 298, mox. belast
ning 2 W. Frontmått 165x 
100 mm. · Pr is 15: 50 

Nr T 299, max . bel. 5 W. 
Frontm6tt 254Xl75 mm. 

Pr is 21: 50 

Extra högtalare 
Högtalarlådor fö r Inbyggnad av extra högta la

re att ans luta ti ll extro högta lareuttaget på ede r 
radio. Lämp lig för sovrum, kök e l ler något annat 
rum. Tråd nr N 384 passar ti ll ledn ing. 

Högtalarlåda Nr M 766 
t i llverkod av trä och ve-

, lou r iserad lf i ltbesprutotl 
i g rön, röd el ler · sond
färg. Baffe löppningen ä r 
försedd med tyg och lis
te r. Storl .: 185X105X 195 
mm. Plots för 6 1/2" hög-

' tolare. 
1 Pr is uton högtolo re 11: -

Högtalare Nr T 252. 
Elegant bordsmodell med 
inbyggd 5" permodyna
misk högta la re och reo
stat fö r regl er ing av lj ud
sty rkon. Av mottp ol era d 
zape limohog ny. Storl. 16 
X15X 9 cm. 

Pris 24: -

82 

Högtala rlåda av bake
li t i gr ön, beige e ll er röd 
fär g och med tygk lödd 
öppning . Lådons diame
te r 145 mm. Försedd med 
löstog bor fot. Plots för 
5"- hög tolore. 

Nr T 2036, uton högto-
lore. . Pris 4: 95 

Nr T 2087, med högt o-
lo re. Pr is 15: 50 

RADIORÖR I 
föras i lag er en lig t särskil d rörlista 1 

nr B 56 . De·= ~- jå-·mte-ra-ba •• t.l·v···i·l·l~·o·~-!j sä ndes fritt på __ ~egär a n. __ -- --

Rörha ndb o k 
Rör hondbo k Nr BB 419, inneh ållande fullstä n

dige doto, sockelkopP,li ngor och måttuppg ifter för 
över 600 ol ika amerikanska och europeiska rör
typer, även de nyo ste typerna, mini aty r-, acorn
rör m. fl. En oumb ärli g handbok för allo som ho 
med rodiorör ett göra. Tred je utökade upplaga n, 
tr yck t 1950. 80 sidor. Pris l: 75 

• Rörhållare Nr T 1070, 
av högvö rdig bakelit m. 
ingjute n föstplatta . 8-pol. 
oktals ackel. Pr st. 0 : 60 

Potentiometrar, av bäs
ta fabri kat, hård ko lba na 
utan skrapningar. 

Nr T 1648. Utan ström
brytare. Log. Storl.: 0,5 
1 eller 2 megohm . 2: 95 

Nr T 1649, som föreg å
ende och med basuttag . 

Pr is 3: 50 

pertinax, 8-polig actal. ,; 
Rörhållare Nr T 217 av ~ 

Pr st. 0 : 45 

Rörhållare Nr T 218 av 
pe rtinax, 7-poli g . 

Pr st. 0: 45 

Nr T 1647. Med vri d
strömbrytare. Log. Stor!. 
0,5, 1 e ll er 2 megohm. 

Pris 4: 40 
Nr T 1877. Med tryck

och d ragströmbrytar e. 
Storl ek, 0,5 och 1,0 meg
oh m. Pris 4: 80 

Potentiometer N r T 1989, 
trådlindad , li njär, i bake-

Rörhå llare av pe rtin ax litkåpa, max. belastnin g 
för miniatyrrö r. 5 watt. Finnes i stor!. 30, 
Nr T 2169, 7-po lig . 0: 40 50, 100, 1000 eller 10000 
Nr T 216, 9-polig . O· 45 ohm . Pris 

Skörmburk Nr T 2 'fö r 30, 50 ell er 100 ohm 2: 80 
mini at yr rör. Av a lumi- 1000 ohm. 3: 50 
ni um. Pr is O: 40 10000 ohm. 4 : 90 

Sildrossel Nr T 1136, 
max . belostn. 200 mA. 
Likst römsmotst. c,o 150 
ohm. Induk tans 21 Hy. 
vid 100 mA. 10 Hy . vid 
200 mA . Pris 15: 80 

Sildrossel Nr T 2141, 
max. belostn. 100 mA . Lik

Potent iometer Nr T 22, 
tr6d lindod i t räkåpa. 70 
ohm. 5 wa tt. Pris 1: 60 

Lämpl ig som volymkon
troll på ex tra högto lore
lådo . 

' strömsmotstånd 500 ohm. Spolrör N r T HlO, av 
Induktans 20 Hy. vid 60 isolit, lämp liga för vo rio
mA. Pris 8: 35 metror och ovstömn ings-

Lögfrekvenstransform. spo lar m. m. God stjoc k-
Nr T 2018, omsättning l :3. lek 2 mm. Längd 10 cm. 
Kops lod . Vikt 440 gram. Ytt re diom . 

Pris 8: 80 20 30 40 mm. 
Utg ångstransformator Nr 0: 70 l : - 1: 45 

T 35-4, primörimp. 5000 ohm, Spolrö r T 251, gods
sekundörutto g 3,5 och 8 tjocklek 5 mm. Diam. 40 
ohm. Pris 9: - mm. Lä ngd 60 mm. 0: 70 
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Byggsats 
till en enke l, billig ra di o som en po jke kan bygg e. 

Ritni ng Nr A 90, t ill 
enrörs rod iomottogo re f. 
hörtelefon. Dri ves med 10 
ficklampsbotterier. Rit
ning och arbetsbeskriv
ning öra tyd l ige och ut
för liga varför de t ör lätt 
och enkelt ett bygge en 
l iten rodiomottogare med 
vilk en allo stör re statio
ner i Eur.opo på mollen 
och lån gvåg · kunno ov
lyssnos. Endast lädv erk
tyg , mejsel _och tång be
hövs för a rbetet. 

Pris 0: 60 

Kris toll mott ogore Nr T 
302 OMEGA för lång- och 
mell onvåg. Litet formel , 
endost 90-X60X30 mm, 
uton ' detektor. Possonde 
detekto r är T 73 e ll er T 
155. Pris 5 : 25 

Kristallmottagare Nr T 
2005, med kapsl ad de
tektor bch voriom eternv
stämnin g. Finnes för våg
längd er 150-250, 250-AOO, 
400-600 och 1000-1500. Vid 
bestä llning uppgiv öns
kod våglängd . Pris 21: 50 

Här te lefon N r T 176 
OMEGA, 2x 2000 Ohm . 
Av svort bok elit med en
ke l ,rålbyge l. Wolfrom
mognet. 130 cm lång on
slutnings leclning . 10: 75 

Rodiobyggsots Nr T 544, 
inneh. ett rodiorör somt 
o ll e erforde rligo delor 
för bygg a nde ov enrär s· 
mottagare eni. ritning A 
90. Batte ri er, opporotlå 
da , antenn moter io l och 
hörtelefon ingår ick<, i 
sotsen. Pris pr sots 18: 50 

Radiol åda N r T 93, t i ll 
ve rkad ov brunbetsad o. 
ferni ssad bjö rk, enligt 
ritni ng Nr A 90. From
pone l borrod. Storlek 24 
x 17>< ;2,5 cm. Pris 7: -

Radiorär V 65, sommc 
som i ovnnst. bygsats . 

Pris 3 : 15 

Kristalld iod Nr T 155, 
typ 1 N48, onvöndes som 
detek tor i kristo ll motto
gore , som därig eno m ko n 
byngos i miniotyrformot, 
instrument m. m. Max . 
temp. 75° C, får e j !ö
des. Storlek 5X20 mm. 

Pris 6: 25 

Delektor N r T 73, med 
känslig krista ll , monterad 
på ebonitplotto m. stick
kontak ter o. dammskydd . 
Förnick lad. Pris l : 85 

Kri stall Nr T 2003, för 
de tektoropporater. 
Provad . Pris 0 : 95 

, 1e1t , 1eeo , 155 1 

A ntenner av oluminium
·är, fri stående med prak
tiska fästen. Stor-ko , lött 
monte rade och eff ektive 
,ertikalontenne r. 

Fönsteran tenn N r T 1879 
ör 170 cm lång, tvådela d 
och försedd med skydds 
hy lsa. Fäste t stö llb ort i 
tre lägen. Pris 9: 25 

Fö nsteran tenn N r T 1880 
5r i likh et med Nr T 1879, 
men trede lad och 310 cm 
lång. Pris 11: -

Takant enn Nr T 1881 ör 
y rd elod o~h försedd med 
öve rkopslo de skarvar och 
kraftig föstonordning. 4 
m. 16ng . Pris 22: -

I 
J J 

An te nn t~r T 58, ov olu-
miniumrör, te leskop iskt 
utdrag bor konstruktion, 
4-de lod och 4 m. lång 
Ytterrörets dia m. 20 mm. 
Kraftigt ställbart golv. 
fäste . Pris 29: -

Fänsterontenn Nr T 57, 
ov olum iniumrö .r . Längd 
260 cm. Go lv. fäst·e rnotl 
ställbo r lutning. 

Pris 8 : 75 

Härte lefon N r T 158 Inomhusant enn Nr T 

Bi lantenn Nr T 120, to r
pedantenn, 4-de lod , 
lä ngd 2 m. Till ve rkocl av 
fö rkrom ad mässing. Bo
kelitföst et är instöllbort 
för oliko lutningsvinkl o r. 
1 m. kooxiolkob el med 
stiftons lutning. Pris 26: -

Bi la ntenn Nr T 119, för 
sidomonterinA, 4-de lo d, 
max .längd 190 cm. I öv
rigt som för egående. 

Pris 14: 75 

c:.:::::::::~:.,.:~: 
Antenngenomföring Nr 

T 1591. Klämmes fest mel
lon fönster och ko rm. Al l 
borrni ng obehövlig. Längd 
25 cm. Pris 0 : 85 

• lii 
AntenngP.nomföring N r 

T 1816, ov rT)Össino med 
koniska tätningsmuffar 
ov bokelit och ciubblo 
fästmuttror för tråden i 
vo rj e ände. En praktisk, 
drogf ri Qenomföring för 
5 mm hål. 

Längd 20 cm 
25 > 
30 > 

0: 75 
0: 80 
0 : 90 

l saloto rkedja Nr T 296, 
med golv onise rod, kraf 
t ig :jäd -ar o. två porslins
isoloto rer. Pris l : 40 

Jord ledning sklämma Nr 
T 1748, m. förnicklad fäst
skruv m. låsmutter. Mox. 
gr ipv.idd 23 mm. 

Pr st. 0 : 35 
Ant ennisola tor T 65 av 

grönt porslin, storl ek 27 
x 36 mm. Pr st. 0: 15 

dbiffS 
OMtGA, 2X 2000 Ohm . 1532, är en utmär kt on
Extro känslig och ljud- tenn som ä r lött att UPP: A k I d 
sta rk. Dubb elringm og net montera. Utdragbar spi- b kn\ennor opp ! are dmio 
ov högvä rdigt wol from· ro! med två iso lerade o e itsoc e l, äng 
stål m. mjuk järnspolskor. stift somt gummii solerad cmN T 2100 
Dubb el, läderk lädd byg el nedledning med bonon- r ' brun. 
o. vite telefondoso r . 130 stift. Pris 1, 95 Pris 0: 80 
cm ledning. Pris 16: 50 Nr T 2101, vit. Pri s 0 : 85 
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Tonhuvu d Nr M 47 
PMF, ett av ma rknadens 
absolut fö rnöm sto fobri 

, ko t. Kombin erat för så
völ inspe lni ng som rode
ring . Jömn frekvensku rva 
intill 10,000 p/s . - 56 d B. 
Imped an s 750 ohm. Ny
lons l itbana . Amer . 4-stift s
socke l. Pr is 52: -

Mikrofonko ntakter 
fö rkrom ad mässing . 

Nr 
T 358, choss ikon tok t. 
T 348, sladdkant akt, 

av 

Pr is 
I : 25 
I : 70 

Te lefonj ock Nr T 161, 
tvåoa li A, för enhåls po
ne lmontoge . Pris 1: 20 

Te lefonpropp Nr T 162 
med bak e litska ft. Passar 
avanst. jack . Lä ngd 60 
mm. Pr is 2: 30 

Telegrofnyckel Nr T 60 
med 2-pa lig jac k a . jord-

. ningska be l. Reglerb art 
kantaktavs fånd a. fjä de r
tryck . He lt kaps lad i me
ta llh ölje med berör ings
skyddade, ox idatian sfria 
kontakte r. En synnerlig en 
pri svä rd surp lusvaro. Fa
bri ksny . Längd 13 cm. 

Pris 11: -

inspelningsapparat ! 

Till både nytto och nö/"e ä r en inspe lningsappa
ra t fö r a ll a. Från mikro onen spe la r man in eget 
tal, så ng och musik, fr ån ra d ion de prog ram man 
vi ll spara och höra o m. 

Ned a nståe nde inspe lningsv erk oc h fö rstä rka r
by ggsa ts gör det möj ligt fö r radia kunniga ama tö
rer a ll sjä lva lätt bygga en tr ådinsp e lningsoppo 
ro t i hög kloss oc h med utmärkt lj udkvo lit et, till 
att myck et förmån li gt pris. 

Trådinspelningsverket Nr M 500 ä r ett kompl ett 
verk med två fyrpo li ga induk t ions mata rer, inspe l
ning shuvud av märket PMF. Upp li ndn ingshjul et äc 
omstäl lbart fö r 78 och 3 varv pr min. Det är fö r
sett med tidvisa re med no ll stäl lning sam a nger in
spelnin gstid i minuter samt läge på tr åden av viss 
inspe lning. Basplatt a n är av vack ert fasone t1lacke
rad stå lplå t i storl ek 355x 270 mm. Finnes endas t 
fö r 110 e ll er 220 vo lts växe lström . Leve rera s full t 
fä rdigt och avp rov at. Pris 240: -

Färstär korbyggsots Nr T 350 innehål ler alla er
fo rde rlig a deta lj er med barr a t oc h lac kerat chassi , 
högt ala re, ons lu1ningskantak ter, rö r, tran sform ato 
rer, drassl a r och led ningar . Kapplingssch ema RD 
146 medf öl jer g ra ti s. Pris 145: -

Kapplingsschema RD 146 med utfö rlig handl ed-
ning till fö rstä rka re nr T 350 Pris 4 : -

Deta lj erna i J:>yg gsots nr T 350 sälj es även va r 
fö r sig . Prisli sta på begär a n. 

En specia lbr oschy r på tr ådin spe lar en med 1ill 
behö r sändes på begära n. Däri hor vi även upp
tag it en de l utta land en fr å n ti di ga re köpare av 
våra inspe lningsappo ro ter. 

INSPELNINGSTRÅD 

lnspeln i11gstråd >Elek
tr oton, tyskt fabri kat av 
erkä nt hög kva lit et. På 
sta nda rdspo lar , med änd
bo nd, passa r tråd spe lar e 
nv a lla förekommande 
fa brik at. Va rje spol e i 
p lex ig losdo so. 

Kri stollmi kr ofon Nr M 
833, RON ETTE, i e lega nt, 
svart e:l er v itt hö li e av 
o last med gängat fäst e 
för han dtag. En god mik
rofo n med jäm n å tergiv
ning av a l lo fr ekvenser . 
Känsligh et -52dB. Längd 
80 mm., diam . 62 mm. 
Utan sladd och utan fot . 

Pris 36: -
Mi krofo nslodd M 836, 

längd 4 meter . Mont erad 
mod två sloddkantokter . 

Pris 7 : 50 
Mikrofonstotiv nr M 7~ 

med rund fat av metall 
med gummifäll er, fr ost
lac kerad i benviff e ll er 
sva rt och 15 cm böjb a r, 
fö rkrom ad spiralorm av 
mässing med gängat fäs
te fö r migra fanen. 

Pris 7: -

@ fl 
Mikrofon Nr M .57. 

, Walk ie-Talkie, Nr T 92. Enge lska o rmens typ 
W S-38/MK 2. Bestå r av sända re-m ottaga re (6 
woff , 7300-9000 kels) hä rte lefon , stru pmikro fon, 
sfovan tenn, vä ska med bä rr em. A ll t ä r fa bri ksnytt. 

Nr M 69, för 15 min . spe l
ti d. . . . . . . . . . . Pris 9: -
Nr M 70, fö r 30 min spe l
t id . . . . . . . . . . Pris 13: -
N r M 71, fö r 60 min spe l-
ti d . .... .. .... Pris 22: -

Kr istallmikrofo n, käns lig 
het - 52 d B, omfång 30-
10000 p/s. M ycket lämp
lig även fö r sång och 

Extr o toMspole Nr M 75, musik. Mi krofo nhölj et är 
av trans pare nt p last . av bakeli t med sugf ot. 

Pr sots 140: -

Pris p r 4 st. fabri ksfö rp ockode i or ig inal lådo r 
520:-

Pris 1: - så att de n ka n fästas på 
Än dbaad M 72. !Tråden en po lerad möbe l, e ll er 

fästes vid bande n "l ed på ett pia no , g ita rr m 
te jp. ) Pr pa r O: 25 M ed kab el oc h skruvkan-

takt. Pm 39: -
84,-------------------;c LA s O H L s O N &-C : 0 A. - B., I N·s·J O N 
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Mikrofonelem ent nr M 
334. Kr istal lsystem RO
NETTE i hö lj e av p last. 
sta rl . 54x 16 mm. Förnäm 
ligt utföra nde . Pr is 23: 50 

• Mikrofonkapsel Nr M 
547. Kri sta l lmik rafon sy
stem kapsl at i bak e li 
hölje, starl . 48x 13 mm. 
Känsl ig het -4SdB. För 
utb yte av eve ntue ll t ska
dade e lement i kr ista 11-
mik rafan er , somt för mon
ter ing i ~ölje efter be 
hag. Pris 18: 50 

M ikrofonkapsel Nr T 
276, ka lka rnskop sel , L.M. 
Ericssons fa brikat, omon-
terod , avsedd att inbyg-
gos i fod ral efte r beha g. 

M ikrofon Nr M 573. 
Kol pu lve rmikrofon med 
inbyggd tr a nsformato r. 
Hölj e och fat ov pr essad 
bake lit. En li ten t rev lig 
mik rofon , fö r ans lutning 
till grammo fonutta get på 
ra d ioap pa rat er. Matas 
med van l. fickl a mpsl:>ot
teri. Pris 16: 50 

Elektrodosa Nr M 911, 
9n pr ima mag netpickup, 
ba ke l ithö lj e med univ e_r
so lf äste. M ed sladd fo r 
~nslutnin g d irekt till ra
d ioapparat . Pris 19: 75 

-~ Mo tstånd 40 oh m. Dio m. ~ · 
50 mm. Pris 6 : 80 

M ikrofonknopp Nr T 3. 
En minia fy r-ko lpulv ermik
ra fan, endas t 20 mm i 
d ia m. och dä rf ö r lä ff a ll 
dö l ja. Pris 3: 15 

Mikrofontransformator 
Nr T 2017, omsäffn . 1: 40 
Passa r ov;:,nst . kolka rns
kops lor och o l io a ndra 
lågoh miga mikro fon er . 

Pris 7: 30 

Elektroljuddosa Nr M 
557, , Dux, , med unive r
;olfast e som pas sa r a ll o 
tona rmar . Skä rmad o n
slutning sslodd . Uto mor
den tli g gaci och fu ll än
dad återg ivnin g på he la 
ton regi str et. Kra ft ig t l jud . 
Utg å ngsspänn ing c ,a 2 
volt. Pris 26: -

Toaarmshållare Nr M 
472, fö r fost hållon dA av 
tona rm, posso r M 406 och 
M 348. Pris O: 50 

I~ 
Tonarm M 406 av fö rn . 

mässing. Längd 19 cm, 
hö jd 5 cm. Pris 8: 50 

Skivt allr ik M 908 sam
metskl ädd och med för-

Ski vspe lare Nr M 126, AGA , med motorn om
kop p li ngsbar fö r 6 o lika nätspänninga r mell a n 
110- 250 valt växe lstr öm. Skivtol!rik d iam. 25 cm 
med ko ntdrift och varvta l 78/min . Tonarm en är 
med AGA ,s förnäm a e lektro magnet iska lä1tvik1s
pickup med so f irnå l. Automatisk t stopp. Mon te
r ingspl o ffons storl ek 24X 30 cm. Begränsa t pa rti 
t i ll mycket ned saff p r is. Kr . 95: -

Skivspela re Nr M 12, ,3-speed , . M ed en ro ll 
instäl les önskad hasti ghe t 33, 45 e ll er 78 varv/ 
min . Pickupe n hor två o li ka safir stift fö r sta n
da rd- och mikrospå r. N ål tr yck 9 g . A uto matiskt 
slapp . Moto rn ä r fö r 200- 250 vo lt växe lström oc h 
omkopp li ngsba r t il l 100- 125 V. Baspl a tta ns storl ek 
31 X27 cm. Pris 120: -

Grammofonmo tor Nr M 13, , 3-speed,, med skiv
tallrik och omkopp lare fö r 33, 45 oc h 78 va rv/min . 
Sa mma moto r som i fö regående kom pletta skiv 
spe lar e. Pris 68: -

~~ 
Tanorm , lättviktsutfö -

ron de med kri sta ll- elle r 
mag netsystem. Autom a
tiskt stopp med strö mbry
tare inb ygg d i fot en . Hö l
jet är av benvit pl ast. 

M 128, m. magnetsystem. 
M 129, m. kri sta ll system. 

Pris 26: -

Kristalltonarm Nr M 
348, fa brikat Cr ysfon . 
Arm ov svart, röd el le r 
vit p last. Vridb ar pick-u p 
fö r nålb yte . Ett axi a l
kull ager i föst e! gör att 
a rmen är extr a lättrö rl ig . 
Längd 25 cm. God lju d
kva l itet . 

Pris 19: 50 

Kris tall insats Nr M 690, 
oosson de till tona rm med 
kristalls ystem. Piezo e lek
tri sk krist a ll i bake litk ap
sel, kampleff med nå l
skruv. Pris 9: 75 

Kristallinsats 1-lr M 831, 
RONETTE, fö r knsta llpi ck
up. Komp lett mont erat m. 
onslu tnin gskonta kter och 
nå lskruv. Sto rl ek 50X 17x 
15 mm. Pr is 14: 50 

Nålbrusfilter Nr M 832, 
Eli minerar rasp oc h nå l
br us vi d användni ng av 
kri sto ll -pi ck-ups. 9 : 75 

nickla d kont . Centrum - Kristal ltona rm Nr M 761 »Ronette>, av benvi t 
Volymkontroll Nr T hå l fö r kon isk rooto roxe l. bakeli t, ext ra e legan t och med utmärkt . kri sta ll -

1675, för g ra mmofo ni nto- Dia m. 25 cm. Pris 10: 50 pickup . Längd 28 cm. _ ~ris 28: -
get på rodi oo pporote r . I Skiv tallrik Nr M 67 av Kristalltonarm M 127 ,Tande m>, lollv1 ktsp1ckup 
hö lje av fr ostl ac ker ad plåt oc h filtb esp rutad. med två safir stift för norma l- oc h mikro spå r . Hu
måssingp lå t. 10000 ohms Rak kont fö r ka ntdrift . vude t vr ides i önska t löge för sto nord e ll e r 1.P-
motstå nd . Pris 6 : - Diam . 25 cm. Pns _.;9,.::_4::0..:....:s.:.:.k:..:iv..:o __ r.:.... _N_;_ö_l1_ry:..c.:...k_ 8_; g:..· ________ P_r,_s_4_1_,_-
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GRAMM OFO N STIFT 

/11 
M 108, s. k. gu ldnål, 

längd 19 mm, fö r pickup 
och skivväxlare. I osko r 
om 100 st. 

Pris p r osk 1 : 05 
M 109, van lig sto rktons

nå l, längd 16 mm. I os
ko r om 200 si. 

Pr osk 0: 85 

Grammofonfjäd rar , till 
verkade i Sver ige av 
e>ltro p rima svenskt f jö
de rstål, med runda och 
polerade kante r . Fjäd
rarna motstå i genomsn itt 
9n oavb ruten ser ie upp
dra gn ing::ir av c,o 10000 
utan ott brista. Försedda 
m. hå l i bägge ändo rna. 

M 110, >Durab le>-pick- . Breddx Längd 
upnå lo r, som räcke r fö r N r t jock t. mm cm Pri s 
15 spe lninga r oc h ger M 408 16X 0,55 220 1: 55 
verk ligt god återg ivning M 216 l BX0,50 300 2: 15 
av grommo fonsk ivo rno . I M 217 20x0,50 300 2 : 40 
aska r om 100 st . M 218 20X 0,55 350 3: -

Pr ask 1: 70 M 219 23x 0,60 300 3 : 35 
M 220 25x 0,50 350 3: 55 
.V. 221 25X 0,55 350 3 : 85 
~ 287 20X0,55 300 2 : 60 
M 238 20x 0,60 350 3 : -
v. 289 22x0,55 300 3: -
M 290 25X0,55 400 4: 20 

Safi rnå l Nr M 3, för 
lätta picku parmar med 
nål tr yck unde r 35 gr a m. 
Skona r skivorna. I nget 
besvä r med nå lbyte. 

Pri s p r si. 5: -

Strobo skop Nr M 596, 
varvto lsmäta re fö r gr a m
mofone r , viso r 76, 78 och 
80 va rv/minut. Endast fö r 
växe lström. Ti ll ve rkad av 
styv ka rtong , med bruks
c1nvisning. 

Pris p r si. 0 : 20 
Pris p r 10 st . 1: 20 

Nedo nst~ende f jädrar 
ö ra fö rsedda med hake i 
inre o. hå l i yttre ände n, 
passande til l Co lumbi o o . 
Husbondens röst m. f l. 

N r 
M 366 
M 367 
M368 
M 369 

BrE!ddx Längd 
t joc~ I. mm cm Pris 
25x 0,55 350 3 : 90 
25x 0,55 400 4 , 25 
25X 0,66 472 6 : 30 
25X 0,70 500 7: 15 

Skivalbum Nr M 909 
rymmande 15 st. 25 cm 
skivo r . Me d pä rmar av 
kra fti g ka rtong i röd e l
ler blå fä rg. Regi ster . 
Stor lek 35><27 cm. 6 : -

Skival bum Nr M 910 
rymmande 12 st. :JO ~m 
skivor. Storl ek 40X32 cm. 
I övrig t som föregående. 

Pris 9: 25 

Lär Er engelska! 
Radiotjän st ho r i sama rbete med Sanera utgi v it 

två mode rna g rammofo nkurser i enge lska, en ny
bö r ja rkurs ov d r I m. Bjö rkhagen och en for tsött
ningsku rs >Svensson i England>, intalad av lekto r 
Fr. Chorleswo rth. Va rdera kurse n om fatta r 12 
dubbels idiga 25 cm-skivor, samt en öve r 100-sid ig 
il luslr . textbo k jämte ord li sta . 

Gra mmofo nkurs i En9e lska de l. I. Nybö rj a rkur s. 
Pr is komp lett i väsk a . Kranar 40: -

Grammo fo nkurs i Enge lska de l 11. >Sv~nsson in 
England >. Pr is komp le11 i a lb um. Krono r 40: -

RESTSKIVOR . Vårt rest-
FRAl-lSK SPRAKKURS. loger av nya fel fr ia So

no ra-sk ivo r rea I i se ros i 
, Franska på grammo - satser orr. 5 skivo r med 

fan , av Clara Wes tman- b la ndat ir,nc,hå ll enlig t 
Ostrago rsky. 6 si. skivo r . vå rt va l. Utbytas ell e r 
Med lä robok. Pris 35: - å ter tagas icke . 

Pris p r sols 8 , -

86 

U 1247 U 1248 
Lufl modrass av krafti g gummerad vev i grönt 

elle r blått. Storlek med kudde c·o 73x207 cm. 
Idealiska flytmodrasse r vid bod och en utmärk t 
campingbädd, reservbädd i sommarstugan etc. 
Tar obe tydli g pl a ts i rygg säcke n. 

Luftmadra ss Nr U 1247, >Papular>. Pris 65: -
Luftmodra ss Nr U 1248, ,S upe rb >. Pris 75: -

Kanatk,udde Nr U 1275 
av gummiväv, sto rl . 48X· 
38 cm. Pris 13: 50 

Reskudde N r U 1276 av 
gum miväv. Storl . 28x28 
cm. Pr is 5 : -

Tältimpregnering Nr U 
55, konse rvera r d uken o . 
hå ll er de n mjuk o . smi
d ig samt va ttentä t så att 
den motstå r de t mest 
ihållande regn. l l i ter 
räc ker ti ll 3 kvm yta. 
Oövert rä ff at impregne
ri ngsmede l fö r tä lt , p re
senni ngar o . dy l. Burk 
om l l iter. Pri s 3: 90 

~ .. -~ ~· ~--
Tältpinne Nr U 289, av 

alum iniu m. Län gd 29 cm. 
Pris 0: '60 

Patronfodral Nr U 1033, 
av kra ft ig bake lit. Passa r 
5 st. vanl. hagelpa tr one r . 

Pri s 1: 25, dvss. 8 : 50 

Tur istbäga re Nr U 1, av 
p last, hö jd 80 mm. Kan 
skjutas ihop t ill en liten 
dosa i sto r l. 65X22 mm. 
Med saltbe hå ll a re i 
locke t . Pr is. l : 60 

Bälg N r U 1253, unde r-
lätta r uppb låsn ingen ov 
luftmadrasse r oc h bad
bå ta r. Pr is 5 : 20 

Simbält e Nr U 1274 av 
gummiväv , sto r t. 15X60 
cm. Pr is 7 : 75 

Dykarglasögon Nr U 
972, tillv erkade av gummi 
:xh med sp litte rfr itt g las. 
Gu mmil a mell er göra a tt 
g lasö gonen slut a ab solut 
va tten tä tt kri ng ögonen. 
Bästa fa bri kat. Pr is 3: -

Dykarglasögon U 65 ov 
b lågr ått gummi, sp li tte r
fr itt glos . Stor, kraf ti g 
mode ll och prak ti sk fo rm. 

Pris 6 : 75 

Jäg arhorn , ov gott 
svenskt fa bri ka t. He lt av 
mässing . Två v indlinga r. 
Lindade med gr ön t läde r . 
U 87, längd 33 cm. 

Pris 52: -
U 88, längd 26 cm. 

Pris 42: -

~ kl 
Jaktdolk K 294 av ro st

fritt stå l. Utmärkt vid jakt, 
fi ske och friluft sliv . Hop
fäl ld ta r knive n o betyd lig 
pla ts. Fullt lika stad ig 
som en fast kniv. Lä ngd 
utfäl ld 21 cm. Pris 9: 75 
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Långrev Nr X 106, av 
15-t rådigt, vattentvinnat 
bomullsgarn. Rovens 
längd 100 mtr, 50 st. 
Kirby-krak i o rdinä r stor
lek fostknutna på c ,a 70 
cm långa tafsa r, fö rp. i 
karl. Mö rkfä rgad. 4 , 50 

a . . . -

Ståndkroksredskap Nr 
X 367, innehå ll er 20 st. 
ståndkraksv indo r ov o lu
rr,inium med på monte rad 
8 mtr lång, mörkfärg ad 
gödd rev. Därtil l hö r 20 st. 
färt ent gä dd krok ov stå l 
med fastsatt mässings
to fs. Förpacka t i tr ä låd a , 
invändig t av delad i 2 
fock. Låd ans sto rl ek 26x 
16X8 cm. Pris 11: -

Als ig -Krok Nr X 131, är 
en pa tenterad stånd - och 
lå ngr evskrok avsedd för 
fi ske med leva nde agn . 
O öve rträ ff ad då ognfi s
ken e j på minsta sätt ska
das av kroke n oc h dä r
fö r kan leva i många 
dy gn . Pris pr 6 st . 1: 9(/ 

Pris p r 12 st. 3: 75 

A ngeldonsrulle Nr X 175 
av golv. p låt. Up p l inda r 
c ,a 20 m. rev . Uta n rev. 

Pr st. 0 : 33 
Pr d uss. 3 : 75 

Rulle Nr X 189, som 
föregåe nde, med 15 m b lö 
gädd rev Nr 12-1 5 upp
lin dad å rull en. st. 0 , 65 

N r X 387. 
sto rl ek 70 
Uta n rev. 

Pr duss. 7 : 50 
M ason itrulle, 
mm i di am. 

Pr st . 0: 25 
Pr d uss. 2 : 90 

FISKEREDSKAP 

Ett bätt re fångst resul tat 
ge r ange ldo net , Pe ng>, 
anä r detta kan p lace ras 
på vidst räckta orr,råden, 
bakom udda r oc h skä r . 
Med ,Pang, b l ir upp
märksamhe ten väck t ge
nom en kraftig kna ll , oc h 
signa lfj äde rn utv isar va r 
f isken nappat. Mekanis
men fungera r så fo rt fi s
ken tan it betet oc h fjä 
dern gått upp. Till verkad 
av kra ftig mässing och 
rostfritt stöl. 

Ang el don Nr X 416 
, Pang, , komplett fä rdig t 
med meka nism, rev, krok 
och spröt. Pr si. 1 : 95 

Pr 6 st. 11: 50 
För de som sjä lva v ill 

t ill ve rka ang e ldon med 
knalls igno l, fin nas lösa 
mekanisme r enli gt ova n
stående de ta ljbil d. 

Meka nism Nr X 417 
, Pang, av rf\Össing . Kan 
a nvändas t ill alla a nge l
do n. Lättmonte rat. 

Pr is pr st . 0: 50 

Angeldon Nr X 172, 
med rymli g trä ru lle. Le
vereras fu llt ko mplett 
med krok, spröt oc h 15 
m. lång rev . Ett p räkti gt 
angeldo n t ill låg t p ri s. 

Pr st. 1: 45 
Pr d uss. 17 : -

Metspör,ulle N r X 397, 
fö r pimpel- oc h metspö, 
til lverkad ov kraf t ig alu
min ium oc h mässing , den 
rymmer c,a 70 mete r lina 
o. ä r fö rsedd med spärr . 
Vid inspe lnin g av rev 
lösgöres spä rr en a uto
matiskt. Revt rumman ta
ge r 1 d m rev på va rj e 
varv. Dio m. 60 mm. Vikt 
70 g ra m. Pr is 4 : 75 

______ . ( ____ ..... ,, _____ _ 

-------·----;/}> 
Mek . Gädd krok Nr X 

305, t i ll ve rkad av br ons, 
fö rsedd med ex tra kra f
ti g f jäde r av rostf r itt stål. 
Fasta krake ns län gd 115 
mm. Saxen slå r ovan ifr ån 

Pr st . 0 : 35, duss. 3 : 80 

Dragv inda Nr X 404, i 
ny mode ll , med meta ll
loge r. Dia m. c ,a 9 cm, 
lä ngd m. handta g 25 cm. 
Revtrumm a ns ko nstrukti on 
ä r sådan att li nan snab bt 
to rka r . I tr umma n finn s 
p la ts fö r två dra g . En 
sta rk och pr ak ti sk d rog
vindo. Pris 2 : 95 

~-0 &.n4» 

~ . Angelk rok av sta" 1, extr a Fil Nr X 368• av ext ra 
~ pr ima sveoskt fab rikat. En 

pr i rT\O kval itet . !inhuggen f il , spec ie ll t 
Angel sprä t N r X 173, Nr X 166, längd c ,a 11 avsedd fö r skä rpn ing av 

av ext ra prima fi öde r- cm. Pris pr st. 0 : 28 fiskkrokar men äve n ut-
stå l, med röd lacke rad Pris pr duss. 2 : 90 märkt vid justerin g av 
signalko rk. Längd 50 cm. Nr X 167, längd c,a bryta rkon takter , finmeka-

Pr si. 0 : 23 12,5 cm. Pri s pr st. 0 : 35 niska arbete n m. m. Längd 

Kräf tmjär de N r X 143, 
är enl. il lustr . ti ll verkad 
med hopsk jutbar f jädran 
de stomme , i sto r lek 45X 
25 cm. Nät e t oy färgat 
oarn 12-9 i maskstarl ek 
12 och 14 varv pr fat. 
Erkänd som det mest gi 
vand e redskap et vid 
kräf t f iske. Pris 3: 50 

'==-~ -. --:1:5 
'c::: ?:3 

Pimpelspö Nr X 366 av 
bjö rkplywood. M ed rym
lig p impe l låda och rev
vinda. Fernissat. Längd 
37 cm. 

Hop fä ll ba rt . Pr is 2 , 20 

Pirk Nr X 72. >Kviddan>, 
endas t 20 mm lång, myc
ket begä rl ig fö r hor r, sik, 
laxörin g och abbo rre. 
Monterad m. 45 cm lång 
gu ttafs . Pris 0 : 85 

Pirk, mode ll Bergmans
pi rken, till verkad av di
r iga ld meta ll. En p ir k som 
lovo rdas av a ll a f iska re. 

Nr X 291. Längd 70 mm 
monterad m. trek rok. 

Pris 1: 15 
Nr X 292. Längd 70 mm 

rr,anterad m. enke lkrok . 
Pris 1: 10 

Nr X 293. Längd 85 mm 
monte rad med tr ek rok. 

Pri s 1: 20 
N r X 294. Längd 85 mm 

monterad m. enke lkrok. 
Pri s 1: 15 

Pirk, typ Berg man, i 
p rima kva li tet. Finnes i 
fä rg erna, si lve r (SI. kap 
par (Kl, mässing (Ml, S/K 
oc h S/M. 

N r 
X 432. 
X 433. 
X 434. 

Längd 
60 mm. 
70 mm. 
80 mm. 

Pris 
1: 50 
1: 65 
1: 80 

Pirk Nr X 435, typ Sil 
jan , i p ri ma kva li tet. Fin
nes i fä rger som ovan
stående Berg man p i rk . 
Längd 70 mm. Pr is 1: 75 

Pr duss. 2 : 30 Pris pr duss. 3: 60 10 cm. Pri s 1: -
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Spinnrulle Nr X 93, RE
CORD 1500 C, ä r en ut
märkt p recisionstillverkod 
svensk spinnrulle m. tyst
gåen de, spirolskurno drev 
på br yg go . A xe l ov sil
ve rstå l, justerbor o axel
kappor med agatinlager. 
Löstagbor revsp ri dare m. 
vändbar knivbult. Härdad 
fr ån ko pplings ba r stål 
spä rr. Utfö rd i mattf ö r
nicklad mässing . 

Spin nspö N r X 418. Av heldrag~_a, cylind_r . Sand
viks stålrör. Handtag med nedfallt rullfaste och 
grepp som ligge r utmärkt vä l i handen. Revöglo( 
av rostfritt stål. Längd 5 fot. Tredelat, men 1 
öv rigt lika bild en. Med tyg fod ra l. Pris 28: -

Rullfäste Nr X 2, till 
kastspö . För den som 
sjä lv v i ll göra ett kast
eller pimpelspö med mo
dernt rullfäst e . Pressgju
tet i löttm eta 11. Längd 24 
cm. Ringmutte r medfölje r. 

Pris 2 : -

Pris 25: 50 

Spinnrulle Nr X 409, 
RECORD 1600 C, liknande 
typ 1500, men i alltige
nom högr e kva lite . Med 
äkta agatlage r , knivbult 
av ro stfritt stå l, hårdför
kromad evighetssk ruv o . 
he lg juten lättmetoll spole , 
samt justerba r broms . En 
ve rklig kval itetsrul le som 
stoppor fö r långv ariA 
användning. Pris 35: 50 

, Sweep -drogeh Nr X 
400 det verkligt fångst
g ivande göddrog et, som 
är förvil lande likt en 
mört ell er lö ja . Genom 
de n svaga böjn ingen bl i r 
drage t roteronde o. kon
struktio nen medger , att 
draget ka n bö jas eller 
rö tas efter behag . An
vänd es fö r såväl rodd 
som kast . Finnes i fä r
gerna mört e l ler lö ja. 
Längd 11 cm. Vikt 25 gr . 

Pris 4: -

Stjörndraget Nr X 58, 
ett utmärkt abborr- oc h 
ör ingsdrog, m. guldfjäll 
på utsidan o . helförsilv
rad insida. Skedens 
läng d 50 mm, monte rad 
med fjäd erklädd krok . 

Pri s l : 75 

Snoddasdraget lockor 
verkligen f isken . Finnes i 
färgerna mässing, silve r 
e ll er mässing/svart. 
X 5, längd 65 mm. 2: 75 
X 6, längd 75 mm. 3: -

Pirk X 4, mod ell , Snad 
das >. Finnes i färgerna 
silve r, mässing el le r kom
bi nerat. Bladets längd 
60 mm. Pri s 2, 50 

., 6 
,., cr:tQ]JNII jil [[Ux.J 

Spinnspö Nr X 96, tvådelat , av massivt stål med skru_vhop s_ött ning . Oglor 
av meta ll och reffla t dubbe lt träh a ndta g med skruv fast e for rull en samt 
förnicklade beslog. Ett billigt men starkt spä . Längd 4½ fo t Pm 11: 75 

Abu -spinnoren har he lt 
sla git igenom och visat 
sig varo enaståe nde 
fångstgivande I. all slags 
f isk. Den är lika söke r i 
gödd- och abbarrvatten 
som för lax , laxär ing och 
harr. 
N r 

X 21. 
X 22. 
X 23. 
X 24. 

l ängd 
30 mm. 
40 • 
50 • 
70 • 

Vikt 
6 g. 

12 • 
18 > 
30 > 

Pris 
2: -
2: 50 
2: 75 
3 : 50 

~ 
Expert- dr aget Nr X 401, 

en enke l, prokti sk ano rd
ning gö r detta d rag 
vasskyddat. Fastna r icke 
i bottenveg etation elle r 
vass. Vikt 14 grom . Fär
ge r , Mattsilver, gu ld o . 
koppar. Pris 3: 25 

Fiskredskapslåda Nr X 
396, ti l lverkad av fas t 
unicap app. I nvönd igt de
lad i fack för olika red
skap. Försedd m. gång
järn och å lacket ordet 
fiskr edskap. Stor lek 23X 
12X 4 cm. Pris l : 60 

Redskapsväsko Nr X 3 
ha ndt ag oc h förn . be
slog. Inde lning m. fl era 
o l ika fo ck för spinnrulle , 
krok m. m. och 8 fock 
för drog. Stor l. 15x 31 x 7 
cm. Pri s 3 : 75 

Nylonrev , massiv, ljus
grön genomsk inlig rev . 
Mycket stork. Plastrullor 
med 100 m rov. Samman 
hängande längde r up p 
till 400 m. 
Nr Diom . Be- Pris pr 

mm. lostn . 100 m. 
X 11. 0,20 1,3 kg. 2 : -

X 12. 0,25 2 2 : 25 
X 13. 0,30 3 2: 50 
X 14. 0,35 3,8 • 2: 90 
X 15. 0,40 5 3: 50 
X 16. 0,50 8 4: 80 
X 17. 0,60 10,2 • 5: 25 
X 18. 0,80 18 8 : 80 
X 19. 1,00 30 13: 50 

Fisklina, s. k. simpe lkort 
ti l lverk ad av ext ro prima 
li ngorn. Enastående stark. 
Lämp lig fö r långreva r, 
d rogr evo r, a nge ldo n, 
ståndkrok m. m. Uppl agd 
i rullor innehålland e c,o 
75 meter . 
Nr X 299, grovlek 16-6 . 

Pris p r rul le 1: 80 
N r X 309, grovlek 16-9 . 

Pris p r rulle 2 : 65 

Draglinor av ren t Hel
sing e l in, imp regnerade o . 
flät ade. Finnes i oblekt 
elle r g rön färg . Upp lagd 
i 4 sammanhängande 
dockor å 25 m. Priset ö r 
pr 25 m. 

N r 
X 425. 
X 427. 
X 429. 

Sty rka 
19 kg 
25 kg 
35 kg 

Pr is 
1: 85 
2 : 30 
2: 95 

Bomullsrev Nr X 100 av 
12/15-trådigt fiskgo rn, bl å 
förg ot, uppi. i rullor . 
Lämplig til l långreva r , 
ståndkroko r, an geldon 
m. m. 100 mtr . Pris 2: -

200 mtr . Pris 3 : 75 

- . 

Metrevslina N r X 393, 
av rent Helsingelin, me-
de lgrov, upplagd å kor-
or om 15 m 4 st. sa m-

monhönga nde i oov bru-
ten tråd=60 mtr. Styrka 
7 kg. Pr ko rta om 15 m. 

Pris 0 : 40 
Nr X 431 ä r i likh et 

med X 3?3 men sty rka 8 
kg. Pr kort a om 25 mtr. 

Pris 1: -

Rullbly Nr X 135 bä sta 
metrevssönke, v ikt c ,a 
15 g r . Pris 0 : 15 

Nät kasse l'<r X 376, f lä
tad av kraftigt vitt bom
ullsgarn. Storlek c ,o 30 
x 30 cm. En händ ig kasse 
för pak et, frukt , fisk e ll er 
and ra sake r. Tom tar 
de n mycket l iten p lats i 
fick a n eller handväskan. I 

Pris 1: 80 

a·_s ________ _;_ __________ C,.-,L'A;-,Se"i0'-'1:iHi'iL'S'Or,;;N:;-&i-c : o A. - 8., I N SJ o ·N 

Cykelställ Nr Y 54, 
, Po lhemsstödeh är starkt , 
e lega nt o . proktiskt. Den 
poten terode a nordningen 
m. po lhemsknut ho r löst 
p robl emet att få from ett 
stöd som hålle r fö r a l lo 
påfrestnin gar. Ex. bret l 
och sta b il t gr ep ·• i ned
fä l lt läg e. Pris 5: 60 

. Phil ip s , PH I LI DYNE, hor 3 wa tts eff ekt och spön
,11ngen 6 vo lt. l yser bra t. o. m. nä r mon går med 
cyke ln . Generatorn är inkapslad i e legan t och 
dommtött hö lje, som icke oxid eros. Strålkastaren 
är i mod ern droppform, förkromad och höggl ons
polerod och finn es i två storlekar. 

Cykelbelysning Nr Y 79, Philidyn med li ten 
strålkast a re med okrossbar lins av pla st. 

Komp lett med gene ra tor och slodd. Pris 25: -
Cykelbelysn ing Nr Y 92, Phi lidyn med sto r strå l

kastar e med kupigt gl os. Kompl ett med gene rato r 
och sladd. ~ri s 26: -

Cykelbelysning , ,Koiser> i e legont utförond e, 
med mode rn form . Röd lackering samt blanka 
de lor förkromade . Dynamo n hor sjä lvsmörj ande 
log er. Strå lkostor en är kompl ett med hållare och 
g lödlampa . 
Nr Y 358, dynamo, 6 volt 3 watt. Pris 12: 80 
Nr Y 359, strå lkasta re. Pr is 5: 95 

Strå lkastare Y 384 med 
inbyg gd väg - och has
tighetsmätare fö r mop e
der. Registre rar upp till 
10000 km och 60 km/tim . 
Synne rlig en sta bil och 
e lega nt utförd i fö rkr o
mad mässing . Komp lett 
med fle x ib e l ka bel och 
snäckd rev som lätt fäst es 
på fr amaxel n. För 28"
hjul. Pris 37: -

Strå lka stare Y 385, som 
föregåe nde men med has
tighetsmätare fö r upp till 
70 km/tim. och med hel 
och hal vljus . Kraftigare 
snäckdrev. Pris 52: -

Hastighet smätar e Nr Y 62 
m. vägmätare ,SM ITHS,. 
Kuggkrans av stöl och 
f iberdrev. Lättgå ende 
fl ex ibe l överfö ri ng i bow
denkobel. Registrerar upp 
til l 60 km/t im. och 1000' 
km. För 26" hjul. 

Pris 34: -

Vägmätare , Lucas, fö, 
cyk lor. Mäte r upp til l 
10.000 kilome ter. M insta 
avläsning 100 met. Mon
teras på fr a maxeln . 

Cykellås Nr Y 48. Be
kväm låsning från sidan. 
Nycke ln sitte r kvar i låsel 
då låse t är öppet. By
ge ln och låsets in re de 
lar rostskyddade. lev . 
med låshuset o lumin ium
bronserot e l le r svart lac
kerat. Va rj e lås med 2 ' Nr Y 15, fö r 28" ringa r . 
nyck la r. Pris 2 : 30 Cykelbely sning Nr Y 283. Den po tenterode, fr ik-

Cykellås Nr Y 61, li ka tionsfrio Raleigh >Dynohub> är he lt obe roende av 
com föregåend e m. stö rr e ;nä och sl irigt vä glag . Består av ett ko mp lett 
oc h vida re gap , passen- framnav med in monterad gene rato r utan rö rl iga 
de löttvik tsmotorcyklor :lelo r, str ömlinj efor mad strålkastar e med fö rkro 
och cy klor med ba ll ong- :nod frontring och röd baklykta . Kompl. med 
r __ i n.;;g_a_r_. ____ P_r_is_3_: _1_0_; l_o_d_d_o_r_o_c_h_:;g:.,l_ö.:.d...;lo_;m...;p::..:o r. Pris 43: 50 

Lättinetallbåtar 

Cykellyktkabel Nr Y 58 
med stålspira l av blank 
pol erad fö rzi nkod tråd 
med extra pr ima kabel 
samt kabe lsko r av mäs-

Nr Y 16, för 26" ringa r. 
Pris 5: 25 

Rockskydd Nr Y 1, av 
geno mskinlig plast. M ed 
fö rnickl. tryckknappa r o . 
fjäd erfäst en. Pris 1: 95 

sing. Pr is pr st. 0: 30 Sadelskydd Nr Y 257 
Ka nadensare, jolle oc h rodd b6tor av lätt metal l. Pris p r duss. 3: 15 av okvinyl. Passar allo 

I ntr esserod e, begär bro schyr nr B 57. sad el type r . Pris O: 75 
C LA S O H L SON & C~B ., IN S"-J;-;O..-.:N.----------_.:_..:..:..::.:..:.;..:..::...:.:..:..._..:..:..:.:....::.:...:::...891 



o.=~lii~~\=,_r.;:;;'os""'"'f~~"' ~ 
JJJ,~ 

Cykelväxe l Nr Y 70, 
,S impl ex> en enke l och 
kro ftig • konst ruktion, en
ligt den kände och be
prövade principen med 
ol ika store kediehiu l. Med 
ett enkelt handgrepp på 
vöxelspoken kon mon få 

tre oliko utvöxl ingo r på cykeln. Det är uppenbart 
vil ko fc rde lor en treväx lad cykel hor, då mon 
ka n onposso utväxling en al lt efte r vägens beskaf 
fenhet. Pr is uton kuggk rons 18: 85 

Kuggkr ansar, för >Simpl ex> cyke lvöxel passande 
Torpedo e ll er Novo frihiulsn ov. 

N r Y 73, med 17-19-21 kugg ar. 
N r Y 74, 16- 19-22 
Nr Y 75, 16-18-20 
Nr Y 76, 17-20-23 Pris 6 : 60 

Sty rstång N r Y 336, %" förk romo t, fö r cyk lar 
och motor cyk lar . Brodd 70 cm. Pris 4 : 95 

: I 

I ' 
I 

Fotpump N r Y 42, av 
stå lr ör 32 mm di a m. 
l ängd med handt aget 53 
cm. Ventilen stäl lba r för 
cykla r , mc och bila r. En 
ve rkligt prakti sk hemmo
pump. Pris 8: 95 

Cykelborste Nr Y 34, 
med borst av tunn stå l
tråd, fö r rengö ri ng av 
nav, ked ior o . dyl. l än gd 
31 cm. 

Pris O: 55, duss. 5: 50 
Cykelbo rste N r Y 37, 

lika som föregående, men 
prima svart borst. 

Pris O: 55, duss. 5 : 50 

~ 
Däckp åläggar e Nr Y 65, 

»J o e> är ett patenterat 
verktyg för avtagning o. 
på lög g ning av cykeldöck. 
r--li bli r fö rvånad över hur 
lött en döckamlöggning 
är med >Joe>. Kan icke 
skada slange n. Pris 0: 80 

Ventilgummi 
Ventilgummi Nr Y 19, 

for mg iorda av rött gu m
mi i bästa kvali tet. 10-
och 100-förpock ningar i 
påsar . 
Pr 10 st 0 : 40, 100 st. 3 : 30 

90 

Cvkelhondto g av extra 
pri mo rödbrunt g ummi 
med rutig mönsterpress
ning. Finnes i röd, brun 
och gr ön fä rg . 

N r Y 99, längd 13 cm. 
Pris pr por O: 90 

N r Y 100, län gd 17 cm. 
Pris pr po r 1: 20 

Motorhandtag N r Y 101, 
av kraft ig t svart gummi . 
Bananform at, längd 17 
cm. Pris pr por 1 : 95 

Hadnta g Nr Y 17 av 
svar t gummi för lä ttvik
tare. l ängd l l cm. 

Pris pr por 1 : 30 

Fälg broms Nr Y 59. Av 
fö rkroma t stö l. l ö tt att 
montera och passa r vor ie 
cykel. Pris 11: 50 ~j-~ 

Kab el hållare Nr Y 245, 
av svart, rött e l ler v itt 
gummi. En pra kti sk hå l
la re : skydda r lacke r ing
en, skram la r ei, sitte r sä
kert. Pris O: 12, duss. 0 : 95 

Koppl ingshand tag Y 3?1, 
qiutet oc h förn icklat. För 
1.-v. lä ngd 12 cm. 

Pris 3: 50 

~ 
Koppl ingshan dta g Y 393 

fö r mc. Förkromat. längd 
15 cm. Pris 6: 80 

Koppl ingsha ndtog Y 392 
fö r lv. Pressat och för
kromat. Pris 3: -

Baklius Nr Y 93, för 
moto rcykla r och lättv ik
tare . l amphöliet, d iam. 4 
cm, ä r av röd plost oc h 
.ger rött sken bakåt. 
Nu mmerplåten be lyses 
geno m ett ce l lu lo idföns
ter, Pris 1: 60 

Backspegel Nr Y 94, för 
cykla r och moto rcyk lar. 
Spegel g laset skyddas runt 
om av en g ummiri ng , 
d iam. 10,5 cm. Stabil t 
föste. Pri s 2: 10 

Motorcykellås Nr Y 280. 
En kraft ig, fi öd rande stål 
byge l, längd 65 cm, helt 
överklädd med g ummi. 
Med dyrkf r itt lås och två 
nyck lar. Pris 9: 50 

Bowd enkabe l överklädd, 
svart e ll er silverfärgad. 
Extra miuk. 
N r N 4, för 1,25 mm stå l
lina. Pris pr mtr. 0: 55 

Pr 10 mtr. 4 : 85 
Nr N 5, för 1,50 mm stål
lina. Pris pr rntr. 0 : 65 

Pr 10 mtr. 5 : 75 
Ståll ina för bowd en

kabel. 
Nr N 3, g rovl ek 1,25 mm. 
Nr N 413, grov lek 1,50 mm. 

Pris pr mtr. 0 : 30 
Pr 10 mtr . 2 : 45 

~~~ 
v 2,2-u:, 

~~ 
Y328 Vl( ,'t 

Sträckare , dubb el skar~
hylso av förn. mässing. 
Med hy lsa för 5 el ler 6 
mm bowdenkab el. längd 
52- 65 mm. 
Nr Y 262. 5 mm. Pris 1: 15 
Nr Y 263. 6 mm. Pris 1: 25 

Sträckare N r Y 328, 
enke l, för 6 mm kabe l. 

Pri s 0: 95 
Ändhy lsa N r Y 264 förn. 

5 elle r 6 mm inv. diam ., 
fö r bowd onkabel. 
5 mm. Pris pr st. 0 : 08 

Pr duss. 0: 65 
6 mm. Pris pr st. 0: 10 

Pr duss. 0 : 75 

W ire stor p av mässing. 
N r Y 192, längd 6 mm. 

Pris pr st. 0 : 25 
Pr is pr duss. 2 : 50 

N r Y 193, längd '20 mm.
1 Pris pr st. 0 : 32 

Pr is pr russ. 3 : 25 

v ,,, r,, a .,. J19 .,. J20 n 21 

Nr 
Y 317. 
Y 319. 
Y•320. 
Y 321. 

Diam.xlöngd 
6x -7 
6x l O 

6,5/4X 8 
9x ll 

Pris 
1 0: 22 

0: 20 
0: 22, 
0: 28 

Bensi nmäta rc Nr Y 46. 
För motorcyk lar. Helt av 
förni ck lad mässing. Ytter
diam. 42 mm. 

Pris 4: 50° 

Bokd yna Nr Y 241, för 
specietl 't 125 ccm motor
cyk la r m. bakställ, samt 
även större motorc yklar. 
Tillve rkad av svar.t ga lon 
o. stoppning med 6·'reså
rer . Storl. 28X l9 x 10 cm. 
Fö~tklanimor och s~ruv 
medfö)jer. Pr is 13: 75 

Skärmdy no Nr Y 242, för 
motorcykler. Den är av 
svart galon m3d gummi
togelstoppning. Skålig 
masanitbotten med jä rn
förstä rkni ng och med två 
bulta r för fastsöttningen. 
Storl. 25x l 7 cm. 16: 85 

• TT-dyna Y 383. Gedig et utfö rd' 
med resåre r och svampgummi som 
går ända ned t ill botten. Kraftig 

·- ·~vort ga lonklö dse l med röda ka n
ter; l ängd 62 cm, största bred d 23 
cm. Pri s 58, -

J . 
I 

Mo to rcyke lstöd N r Y 237,, 
av stM rör med kraftigt 
föste. Svartlackerat. 
längd 3~ cm. Pri s·10: 50 

Fotstö il N r Y 10, • för 
motorcy kla r. Kraftigt ut
förande i svartlack erat 
iörn med gummik lädda, 
uppfällba ra steg. l ängd 
28 cm. Pr par 10: -

~ · 
l juddä mpare för lö ttviktsmolo rty klar. ' Tillv . av 

kroftig plåt och med el egant bl an kpol erad för
kramnin,i . l än@d 50 cm. 

Nr Y 232, med föste för ,30 mm rör. Pris 12: 40 
Nr Y,23~, med föste för 36 mm rör. Pr is 12: 45 

• ~ ! 

ljudd ämpare N r Y 251 i kraftigt utförande och 
, förk romad . l ängd 50 cm. Föste för 30 mm rör. 

· Pris 14: 25 

ljud c;lä,;,pare. Trott . med löstag ba r insats så att 
tra tten b l ir öppen. Förkromad kraftig stålp låt. 
Y '.394; rörföst e 36 mm. l ängd 48 cm. Pris 16: 80 
Y 395, rörlöste 43 mm. l öo:Jd 58 cm. Pris 21: -

Ver kty gsvä sko Nr K 250, med 10 olika verktyg 
för motorcykla r. Innehöll: två r ingavt agare , dub
bel tänd stift snycke l av krom vanad iumstål, komb i
nati onstån g, stålbo rste, ,skr uvmeisel och l yra ol ika 

, dubb la skruvny cklar. I väska av konstläde r. 13: 35 
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Motor q lo sägon Nr Y 14. 
Ge r fullt ti l lf örlitli gt 
skydd för ögonen samt 
är mycket behagliga och 
lätta att böra. Av svart 
gummi. Pris 5 : 95 

Moto rg la sögon Nr Y 71 
som fö regåe nde men 
fodrad e m. miukt sämsk
skinn . . Pr is 6 : 95 

Växe lpe dal gummi Nr Y 
337, storl. 18x 25X45 mm. 
Ovalt hå l 6-10 mm . 

Pr st. 0 : 40 
Bromspedolgum mi, storl. 

30x65 mm. 
i~ r Y 338, hå l 1/2". 

Pr si. 0 : 60 
~ r Y 339, hå l 12- 18 mm. 

Pr st. 0: 50 

i • Kickstartgummi Nr Y 
340, storl. 30X 85 mm. 
Hå l 14 mm. Pr st. 0 : 75• 

Fotrull e, stor l. 45X l 15 
mm .. 

N r 
Y 341. 
Y 342. 
Y 343. 

Hå ldiam. 
12 mm 
18 mm 
23 mm 

Fotrulle N r Y 344, stor l. 
38X105 mm. Hål 20 mm. 

Pr st. 1:-

- -Fjöder bälg Nr Y 377 av 
svart gummi för moto r
cyk la r med te leskop f iöd
r ing. Passar b l. a . NV 
och O rnen. Storl. 6x l 9 
cm. Höldiam. 25 och 31 
mm. Pr st. 1: 75 

Fjäd erbälg Nr Y 380 
lik a föreg. men med hå l
diam . 24 och 38 mm. Pas
sar bl. o. Rex, Kärn a n, 
Svalan . Pr st. I : 95 

--Fjöderbälg Nr Y 378, 
konisk, passa r b l. a . Mo
nark, Jawa och DKW. 
Storl. 5x l5 cm. Håld iam. 
25 och 38 mm. st. 2: 80 

A nsi ktsskyd d N r Y 360 
av ce llulo id med rund 
fastsydd filtk an t, som 
smiter miukt och tätt till 
a nsiktet. Ställbart grönt 
solskyd d . Effekivaste 
skydd åt ans iktet mot 
ky la , drag, regn och 
bländning. Pr is 3 : 95 

Ogon skydd N r Y 45, av 
ce llu loid med rund, tätt 
slutande g ummilist. 1: 75 

Skyddsg lo sögon Nr U 
937. Utformade så att de 
sluta tä tt kring ögonen 
och öra dä rför lämpli ga 
som ögonskydd mot blåst , 
damm o. dyl. Oumbä r
liga vid da mma nde a r
beten och cykelåkn ing 
m. m. Ti l lverkade av cel
lulo id, med stäl lb a r g um
mireså r och t ryckknapp . 

Pri s pr st. 0 : 3~ 
Pris pr duss. 3 : -

l:3.'.,, ' ,..~, : ~ 

~ .. - ~ 
Emblem Nr Y '117, fö r 

mössan e l. moto r jacken. 
En mycket populär nvhet 
för motorcyk li ster. Emble
men öre e legant utförda 
o. c ,a l O cm breda. Föl
jande märken finnas: 
JA P, AJS, Ari e l, BSA, 
BMW, Douglas, Ha r ley 
David son, Hva, DKW, 
FN, Ind ian, No rto n, N SU, 
Royal Enfie ld, Jawa, Ter 
rot, Rex, Matc hless, Zun
dapp, Sarolea, TW N , Ve
lo cette, G i llet, Suecia, 
Tr iumph, Mona rk, NV, 
l(örnan, Svalan, A po l lo , 
Ponther, Puch, Horex, Ti
ge r, Fram, Rudge. 2: ~5 

Signa lhorn N r Y 335. 
Av frostlack erad lö ttme
ta 11 och förnicklat föste. 
Kraftig ton. l ängd 24 cm. 

Pr is 5: 7•! 
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Förga sare Nr Y 11, ZE

~ITH __ typ 10 MS. En kvo-
1,tetsforg osore speci e llt 
konstr uerad fö r hjö lpmo
tor er mell an 45 och 100 
kbc m. Pr is 35: -

Förgasare fö r lv- moto r
cyklor fr å n 74 ti l l 125 ccm 
D_en ä r av g juten olum i: 
n,um och ho r stor t luft 
in to g med fil ter . Flo ttör 
och tro ll el av mässing m 
stä l lbara nö lor. · 

_Nr Y 238, sto ndo rq fö ste, 
d ,om . 25 mm. Pri s 21: 60 

N r Y 239, fös te, mode l l 
Sochs. Pris 23: -

.. Bensinkran i bä sta ut
fc ra nde av f.örn. mässing . 

N r Gong o Pri s 
Y 322. 1/8"-1/4 " 3: 25 
Y 323. 1/4"- 1/4" 3: 25 
Y 324. typ HVA 3: 70 

I 
Cyke l lo ck Nr Y 47. Hå ll

ba r, med hög gl ans. 
Dammtork a r på c ,o 4 o . 
hårdna r på 12 ti mmar. 
Burkor i sto rl ek 50X 50 
mm. Finnes i fä rge rna: 
Svart , _brun, _ ma hogny , 
g rå, g ron, rod , or a nge 
och b lå. 

Pris p r burk 1: 30 

R:rnd ning sopporot N r 
K_ 2J2 fö r lacke r ing av 
ro_nder på cyke lf ö lgor, 
s_ko rma r m. m. App a rat en 
ar he lt av mässing mecl 
3 o l iko munstycken fö r 
rond ningsbr edder, 1, 1.1. 
oc h 2 mm. Pris 9 : 50 

Förgosormunslycken 
Nr Y 260. Enge lsk A mo l 

i nr 50, 60, 70, 80, 90 P.ller 
100. Pr st. 0: 45 

Nr Y 261. Sochs i nr 50, 
55, 58 e l le r 60. 

Pr st . 1: 15 
Nr Y 326, stä l lbart mun-

stycke Soc hs. Pris 6 : -
Ställskruv Nr Y 327 för 

reg lag eka be ln till Sochs
fö rgo sore. Pr is 0 : 55 

Tändst if t, KLG . 
No rma l mode ll. 
N r Y 272. 10 mm, ty p T 50 
Nr Y 273. 14 mm, ty p 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 
Pri s 4: -, pr 6 st. 18: 50 
Vatte ntät mod e ll. 
Nr Y 276. 14 mm, typ WF70 
Nr Y 281. 18 mm, typWM50 
Nr Y 282. 18 mm, ty pWM 60 
Pri s 6 : 80, pr 6 st. 29: 50 

T.öndsii ft sförskruvni ng ov 
m_?ss,~g möj l igg ör on
vClnd ning av tänd sti ft m. 
mind re gän g ön or ig inal. 

N r G öng förvo ndl. Pris 
Y 315. 14- 18 mm 1: 30 
Y 316. 18- 22 mm 1: 60 

Tändkobelmufl Nr Y 314 
av g ummi . ' 

Pr st. 0: 12, duss. 0: 90 

Tändkobelsko Nr Y 364 
av ba ke l it med mässing
insats passande tä ndst if 
tet. Pr st. 0: 65 

Ventilhatt Nr Y 9, för 
b i lo r och motorcyk lar . 

Pr st. 0: 18 
Duss. 1: 80 

i on dst iftsnyckel Nr Y 
67, av kro mvonod iumstå l 
förk romad . Dubb e lsidi g 
"!ed 21 och 26 mm g r ip 
v1dd. Pris 4: 20 

. Kabelskor fö r b i lbatte
rie r . Syn_nerlig en kra ftig 
typ av fo rbl yod mässing . 
N r Y 154, posit iv. 

Pris pr st . 1: 15 
Nr Y 155, nega ti v. 

Pris p r st . 1: 15 

~ 
Bult Nr Y 173, med mut

ter, passa r batte r ikab e l
skor. Pris p r st. O: 25 

Pris pr duss. 2: 35 

__ Kabel sko Nr Y 156 med 
fk,tot bond av kopp or fö r 
bilb a tteri er. Tota l längd 
23 cm. Pr is 3 : 15 

Kabelsko Nr Y 370 av 
m_össing m. bak e li tskaft . 
Lon gd 48 mm. Pris 0: 50 

.. Kabelskor, av k· oftig 
fo rten! mässing. För kab
lar med nedanst ående 

' 
0 

ar e a . 
Pris pr 

Nr kvmm st. duss. 
.. Kabelsko Nr Y 158, fö r Y 160. 1 ½ O: 04 O: 32 

lund ko be lns spo län do . Y 161. 2½ O: 05 O: 40 
Pris pr st. 0: 10 Y 162. 4 O: 06 O: 48 

jE[] Pris p r duss. 0: 85 y 163. 6 0 : 07 0 : 68 

Si l Nr y 325 av f in mås- 'Ull""' ... .. Kab e lsko Nr Y 159, fö r Y 164, 10 O: 08 1: -
singduk ._ Längd 40 mm. Bens',nslong Nr N '17 ta ndka be l, med fj äd er- yy 116656.. 16 0 : 12 1: 20 
Passa r till ovon st. bensin - av _syrob esto"nd ·,g pl~ost,' fö ste ti l l tän dst ift et . y 167. 25 0: 18 1: 60 
kro nor . Pr st. 0 : 72 lpev ikon ). D'io m. 8 mm Pri s pr st . 0 : 10 y 168_ 35 0 : 25 2 : 45 

. ~uftrenore Nr y 4, inre dio m. 5 mm. , Pri s pr duss. 0, 80 50 0: 40 3: 95 
d ,o m. 70 mm. FöSle 25 Pr mtr 1: 20 TÄNDKABEL L 
mm. fi¾~ m" U: s;doo:) 0~~~ -· LJ Töndkobel , längd 30 uttc,g med lock. Kra ft ig t 

cm, med tänd st ift s- oc h utfo rd ' bake l it och lött 
spo lonslutning av bak e lit. meta ll med f jäd rand e . Bensinrör för motorcy kla r. Med löd fr ia kopp 

li ngar. He lt förn ickl ade. 

Y 306. Hvo 301 3 : 40 Y 311: Rex 
Y305 . Hvo 28 3 : 95,Y310 l lo 

Y 308. Sachs 1 3 : 20 Y 312. DKW 
Y 309. Sachs 2 3 : 10 Y 313. Rcx 
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3: -
2 : 90 
3 : 10 
2: 35 

Nr Y 345, fö r Hvo lösbyge l. Längd 80 mm. 
Nr Y 346, fö r I lo, · Sochs.' Nr Pris 
Nr Y 347, fö r Rex. T 173. Kontok tuttog 3: 75 

Pri s 2: 75 T 172. Stickp ropp 4: 25 

C LA S O H L SO N &- C : o A. - 8. , I N SJ 0- N 

Ponel uttog N r T 83 fö r 
' monterin g på bilens in

str ument bräda. Pris 1: 45 
Sti ckpropp N r T 82 för 

sladdla mpa m. m. 
Pri s 1: 50 

Vägguttag Nr ~ 374 
passande sti ckpropp T 
82. Till v. av sva rt bak e
lit. Pris 2 : 15 

• Säkringshå llar e Nr T 
2147 av bakeli t med 4 st. 
8 o mp. bil säkr ingor . 

Pr is 2 : 75 

Omkopplar e Nr T 80, 
för he l- och ho lvlj usom
koppling ufon strömov
broll . Föste fö r 7/8" sty r
stång . Till v. av sva rt ba
ke li t. Pri s 2 : 05 

Omkastare fö r körrikt
ni ngsvi sare. Av , bakel it 
med fost sö ttningsbyge l 
och spak av fö rkro mad 
meta ll . Knopp av röd 
p last med kontr o ll o mpo, 
som vis o r nä r ri ktn ing s
visaren e l ler b link ljuset 
ä r i funk t io n. Lött att 
mont e ra. 

Nr 
Y 82. Vi t. för 6 V 
Y 83. Vit , fö r 12 V 
Y 80. Svart, för 6 V 
Y 81. Svart , fö r 12 V 

Pr is 
13: 75 
13: 80 
10: 85 
18: 90 

G löd lampa Y 379 re-
serv lampa til l ovonst. 
omkastare. 6 o. 12 V. 

Pris 0: 90 

Omkopplare Nr Y 86, 
för he l- och ha lv l jus. 
Kra ft ig typ fö r b i lor. Av 
bake l it med innerd e lo r 
av mässing . Stad ig fö st
p lo tto av järn. Stor lek 

Omkopplare Nr T 81, 95x 50 mm. Pri s 5: 45 

för hel - oc h ha lv l jus som I 
fö reg ., somt dessutom , . 
med tryckknap p fo r sig - af © • 
no l. Faste 7/8". o · ' 

Pr is 3, - r.~ ' 
l © 

, Dörrströmbrytare Nr T 
17. For in fo ll ning i dö rr 
karm etc Bry ter strom
men vid intryck ning ov 
knopp en. Storl. 40x30x2 ~ 
mm. Pris 1: 70 

Omkopplar e Nr T 1815, 
ov svart bake lit. Två
vögskop pl o re med no ll 
läge i mitten. Kan mon
leras på pa ne l e l. med 
medfö lj and e byg e l, på 
cyke lstyrc e l. dy l. Dia m. 
31 mm. Pri s 1: 65 

Omkastare Nr Y 367 
fö r ri ktningsviso re . För 
po ne lmon teri ng och med 
kont ro l lom po . Finnes för 
6 e l ler 12 V. Pr is 4 : 95 

Omkastare Nr Y 369 m. 
0-löge i mitten fö r t. ex. 
ri ktningsviso re. 

Pris 2 : -

Strömbryta re Nr T 79, 
fö r svagst rö m. Med föst
Jlo tto i sto rl ek 52x 26 mm . 

Pris 1: 60 

Strömbrytare Nr Y 368 
vip pbrytore t ill - fr ån fö; 
pa nel monteri ng : 

Pris 1: 45 

Tryckkontokt Nr T 78 
av svart bake lit med vit 
knapp. Med silv erko nta k
ler fö r hög be lastn ing . 
Cantra lfostsöttn ing . Stor
lek 32X 2l mm. Pri s 2, 30 

Körr iktningslompo N r 
Y 376 fö r bi lo r. Kraftig t 
och stilig t utförande av 
spl itt erfr itt mat er ia l med 
po lera d fö rkromning . 
Tätslutonde gum mipack 
ning. Hö jd 9x 6x 4 cm. 

Pr st. 6: 30 

Körr ik tn ingslo mpo Nr Y 
247, av p last med gä nga d 
röd huv. Storl ek 8x 9 cm. 
Liten enpo lig swansacke l. 

Pr st. 4 : 95 

Blinkgivore, i ba ke l it
hö lje , ger bli nkande kör
riktnings ljus. Storl ek 70X 
35X 23 mm. M ed kop p
I ingsanvisning . 
Nr Y 84 fö r 6 vo lt. 
Nr Y 85 fö r 12 vol t. 

Pris 5 : 35 

Kontrollompo Nr Y 373 
för pa ne lmonte r ing . En
dast en lit en knopp lOX l 
mm b li r syn lig . För la m
pa med 7 mm bajone tt 
socke l. Pris 1 : 50 

G lödlampa Nr T 196 
fö r avonst . lampa. 0,2 
omp . 6 e ll er 12 V, 

Pris 0 : 80 

Sig nallampa Nr Y 371 
av sva rt ba ke lit fö r po
nel mont., passa r g lö d
lampo r med 9 mm ba jo
nettsock e l. Rött o los med 
14 mm d ia m. Pris 1: 30 

Sig nallampa Nr Y 372, 
lika fö regå ende men m. 
mindr e glo s 6 mm dio m. 
röt t. Pris. 1: 40 

Bockningslompo Y 390 
av fi nl fö rkromad mäs
sing . Storl. 11 x 6x 8 cm. 
M ed stä ll bart föste och 
g löd la mpa 6 e l. 12 V. 

Pr is 15: 25 

1 
Bockningslompo Nr Y 

240, av fö rkromad mös
si ng med fac ettg las. 
Kra ftig t kad mierat föste. 
Dio m. 102 mm. 
Med g lödl a mpa 6 e ll e r 
12 V. Pris 11: -

Pejl ingsstång N r Y 174 
fö r bi lo r . Föste och stång 
fö rni ckla t. Ogl or fö r v im
pe l. Län gd 42 cm. 

Pris 2 : 65 

Baklykta N r Y 252 med 
stopp ljus, fö r last b il a r o . 
släpvagna r . Svar t lacke
rad med fö rni ck lad r ing 
o . spli tterf ri a gl as. Diom . 
9 cm. Pris 6 : 65 

Baklykt a Nr Y 375 med 
stopp lju s oc h nummer
p lcts be lysning . Til lve rkåd 
av kra ftig sva rt bake lit . 
Pla stg las med fö rkrom ad 
r ing , Dio m. 65 mm. 

Pris 4 : 75 
Trefle x, regl ementsenl i

ga ref lexano rd ning a r för 
fo rdon . Finnas v ilo fö r 
f ro m- och röda fö r bok
mon te ring . 

Nr Y 362, storl. l0 X 10 
cm. Röd e ll er vi t. 

Pris 3: 35 
Nr Y 363, storl. l2 X 12 

cm. Röd e ll er vi t . 
Pr is 4: 35 
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Sladdlampa Nr Y 246, 
för bi lo r. He lt av plast 
fö r lampa med lite n en
po lig swonsockel. Längd 
145 m·m. 4 m sladd med 
krokodilkläm mor ott kopp 
la till bi lba tteriet. En 
oö m lompo som tar liten 
plats. Pris 6 : 65 

Klotlompor med lite n 
tvåpolig swansocke l. 

Nr Pris 
T 1956, 6 volt 3 W . 0 : 45 
T 1957, 6 5 W . 0 : 45 
T 1958, 6 10 W. 0: 80 
T 1959, 6 > 15W . 1: 60 
T 1960, 12 > 3 W. 0 : 45 
T 1961, 12 5 W. 0 : 45 
T 1962, 12 10 W. 0 : 80 
T 1963, 12 > 15 W. 1: 60 
T 1964, 24 5 W. 0 : 80 
T 1965, 24 15 W. 2 : -

Klotlompor med liten 
enpo lig swonsocke l. 
T 1928, 6 volt 5 W. 0 : 45 
T 192~, 6 > 10 W . 0 : 80 
T 1930, 12 > 5 W. 0 : 45 
T 1931, 12 > 10 W. 0 : 80 

~ 

~ 
gq;, ~ 

Bilklö d hö ngore N Y 
267. En patentsökt ny he t 
av stö rsta värde fö r vorie 
bilögare. Pa ssa r ol la bi
la r med neds önkba r ruta . 
Stab il konstruktion, he lt 
förnicklad. Har kostat 
19, 50. Realiseras så lån gt 
lagret räc ker till 8: 50 

S-p lå t Nr Y 170, inte r
natione llt godkänd typ 
med nation a lite tsfärger
na. Aluminiumplåt i sto rl. 
194X 144 mm. Fästes d ire kt 
på ka ro sse rip låt e n e ller 
fristå e nde. Plå ttiockl e k 1 
mm. Pris 2 : 25 

D ,o Nr Y 171, plåt
tiockle k 0,5 mm. 

Pris 1: 65 

spe-

Backspegla r, för lastbilar. Med kulle d och te le 
skopfäs te för snabb instäl lning i önskat läge. 
Prima sp e ge lglas med kraft ig skyddskont av svar t 
g ummi. 
N r Y 7, fyrka ntig , 20X 12 cm. Mattfärnickl. fäste 
och bakstyck e. . Pris 13: 50 
N r Y 8, rund. Diam . T4 cm. La cke ra t fäst e o. ba k
stycke. Pris 9 : 25 

Nummers ky ltar av 
cia llacke rad plå t. 

Nr Stor l. 
Y 351. 3-s iffr . 
Y 352. 4-siffr. 
Y 353. 5-siffr . 

backsp egel Nr Y 256, 
Pris av 6 mm slipa t sp egel-
1: 35 g las i sto rl. 15X6 cm. 
1: 45 Föste med kulled. 3 : 25 
1: 55 

Biltvöttbo rste Nr Y 2 av 
kraft igt ·gummi och med 
p rima bo rst. Slangfäste av 
lättmet a ll m. re fflat gum 
mihandtag . Längd med 
handta g 32 cm. 

Pris 22: 50 
Sämskskinn för biltvätt. 

Pris utan siffror. 

Y 354 fö r 5-siffr. i två 
rod e r, nya type n. 

Pris 1: 70 
Y 355 fö r tra kto r . 

Pris 1: 35 

SIFFROR 
av svar t plast med no bb . 

Siffror Nr Y 357 för bi
la r och motorcyklar . 

Pris p r st. 0 : 15 
Siffror Nr Y 57 fö r tr ak-

to r. Pris p r st. 0 : 12 

BOKST Ä VER 
av sva rt p las t med nobb . 

Bok stäver Nr Y 356 för 
bila r och moto rcyk la r. 

Pris 0 : 15 
Boks täv er Nr Y 56 för 

trakto r. Pris pr st , 0 : 12 

Regi strer in~ss ky lta r gi ut
:ia a v aluminiu m1 lacke
rade o ch med slipade 
kante r. 
Y 179, för 3-siffr . 
Y 180, fö r 4-siffr . 
Y 181, för 5-siffr. 

nr . 1: 90 
nr. 1: 95 
nr. 2 : 15 

ABCD 

Avg a srö rförlängn ing Nr 
Y 6, snä ckfo rm. Rostfri 
oc h fö rkromad. Sto rlek 
14)<;18 cm. Passar o lla 
rördiam. Pris 7 : 25 

Avgasrärförlängning av 
fö rn. plåt . Längd 20 cm. 

Nr Pris 
Y 331, för 1" rör 2: 30 
Y 208, för 1 ½" rör 2: 65 

Besiktningsskylt, oval. 
Y 253, al•,m inium. 

Pris 0: 25 
Y 254, förn. mäss ing. 

Pris 0 : 38 
Skattekvittohå lla re av 

p last. 
Y 248, utan namnplå t. 

Pris 0 : 60 
Y 249, med nam nplåt. 

Pris 0 : 85 

So sid. 45. 

N yckelfodral Nr U 1025, 
av extra pr ima läde r, 
specie llt fö r bil nyck lar . 

Pris 1: 10 

Biltermometer Nr U 91 
so m fäst e s på rut an med 
gummisugfot. Gra d e rad 
+6 0 och -40 . Diam ete r 
37 mm. Pris 2: 9! 

Bilklödhön g ore N r Y 
303, av alumin ium. Hakas Bokstäver Y 186 giutno 
på rutans överkant. av a luminium. Finnes från 

Ce llpro va re T 280. Mä 
tar hus och handtag ov 
bake lit . Mötområde 2,5-
0-2, 5 V. Med parallell
kopplad strömbrygga på 

Skottekvittohå llore Nr 100 A. Tyska kva lite tsin-
y 172, ov cel luloid oc h st rume nt . Pris 41: 50 
alumin iumplåt. Pris 0: 65 Cellp rova re T 281 som Pris O: 70 A-Z . Pr st. 0 : 15 

Bilklädhänga re Y 13 av 
rostfritt stål. 1234 Skottekvittohållor e N r föregående men med tr e 

Y 169, med celluloidföns- strömb ryggo r på 20, 100 
le r och p lats fö r nam n- oc h 100 A so m kunna in

Siffror Y 185 giutn a av gr avy r. Tillv. av fo rn1ck- ko..,,las efte r bohov . 
__ _ ______ __,_a_l_u_m_in_i_u_m_. _ _ P_r_s_t._0_,_1_5. lod plåt Pris 2 : 25 · Pris 60: -
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Pr st. 0 : 50, duss. 4 : 35 

Slangkoppl ingar av mäs sing med 3/8" rörgän g 
som t e n e lle r två 1/2" -s langfästen. 

Uta n kron . Med avstängningskron . 
Y 298-. Pris 2 : 65 Y 223. Pris 3 : 80 
Y 299. Pris 3 : 15 Y 301. Pris 4 : 35 
Y 300. Pris 3: 20 Y 302. Pris 4: 35 

Slo hgk op pli ng Nr Y 297. 
Mo nte ras å bilens kyl
vattenslang fö r 1/2" 
slang utta g ti ll värm e led
ning . Pris 2 : 15 

Slang klämma N r Y 250, 
av golv. p lå t. Storlek 3/8,• 
1 /2, 5/8 och 3/4". 
Pr st. 0 : 18, p r duss . 1: 45. 

i 
Kronfläns av mässinQ , 

Jasgäng. Pris 0 : 55 
Y 194, 1/8" . 
Y 195, 1/4". 
Propp a v mä ssi ng med 

koni sk g asgänQ. 
Nr Y 188, 1/8" . Pr st. 0 : 35 
Nr Y 189, 1/4". Pr st. 0 : 50 
Nr Y 190, 3/8". Pr st. 0 : 65 
Nr Y 191, 1/2" . Pr st. 0 : 80 

0 .t~ ,o~ ~~~nls~o o~ ~v mös -
( 198, 1/8" gos g. 1: 20 
Y 199, 1/4" gosg. 1: 35 

a v5'k;Jt
1
i~~;;

0

ia~ ~ yp~~~'. 4f af 
tisk typ, s.Jm passar a lla 
slanga r upp til l 10 cm 
diam ete r. 

Pris 0 : 20, duss . 1: 95 

Tanklo ck av mä ss ing. 
med flänsfäste. 

Nr Y 196, 30 mm d iam . 

Avtappn ingskran av mös
;ing m. gasgängad tapp. 

Nr Rörd iam . Pr st. 
Y 149. 1/8" 3 : 60 
Y 150. 1/4" 3 : 70 

LO DFRIA Rörk opp linga r, s . k. kamp ress ianskopp 
ling a r, ä ra sna bb a o. t illförli tlig a röran slutn inga r 
uta n löd ning ell e r gä ngning . De kunna isär - oc~ 
ho pskruva s och ära täta ä ve n fö r mycke t högo 
tryck. Tillve rkad e he lt a v mäs sing . Rö rdiam. avs e r 
utvändigt må tt. 

117-122 123-127 
Nr Rördiam. Pr st. 

Y 117. 1/8" 0 : 80 
Y 118. 3/16" 0 : 82 
Y 119. 1/4" 0 : 92 
Y 120. 5/16" 1: 10 
Y 121. l/4"-5/16" 1: 20 
Y 122. 3/8" 1: 40 
Y 123. 1/8" 1: 70 
Y 124. 3/16" 1: 85 
Y 125. 1/4" 1: 95 
Y 126. 5/16" 2 : 25 
Y 127. 3/8" 2: 50 

Rese rvnipp lor oc h 
mutt rar t ill lödfri a 
kopp ling a r. 

NIPPLAR. 

slut
rör-

N r Rörd ia m. Pr st. Duss. 
Y 107. 1/8" 0 : 06 0 : 50 
Y 108. 3/16" 0 : 08 0: 70 
Y 109. 1/4" 0 : 10 0 : 88 
Y 110. 5/16" 0 : 12 1: -
Y 111. 3/8" 0 : 13 1: 20 

SLUTMUTTRAR. 
Nr Rörd ia m. 

Y 112. 1/8" 
Y 113. 3/16" 
Y 114. 1/4" 
Y 115. 5/16" 
Y 116. 3/8" 

Pr st. Duss . 
0 : 17 1: 90 
0 : 20 2 : 05 
0: 23 2 : 40 
0 : 27 2: 60 
0 : 35 3 : 45 

Rörkoppl ing med gas
gäng . och löd fri rö ran
s lutning . 

N r Gosg. Rör 
Y 284. 3/8" 1 /8" 
Y 285. 1/4" 1/4" 
Y 286. 1/4" 5/16" 
Y 237. 1/4" 3/8" 

Pris 
1: 05 
1: -
1: 08 
1: 15 

128-135 136-143 

Tapp med 1/8" gasgäng . 
Nr Rördiam. Pr st. 

Y 128. 1/8" 0 : 55 
Y 129. 3/16" 0 : 60 
Y 130. 1/4" 0 : 65 
Y 131. 5/16" 0 : 72 
Y 132. 3/8" 0 : 85 
Tapp med 1/4" g osgän g . 

Nr Rördia m. Pr st. 
Y 133. 1/4" 0 : 80 
Y 134. 5/16" 0 : 90 
Y 135. 3/8" 1: 10 
Tapp med 1/8" gosgäng. 

Nr Rä rd iam. Pr st. 
Y 136. 1/8" 0: 85 
Y i37. 3/16" 0: 90 
Y 138. 1/4" 1: 05 
Y 139. 5/16" 1: 15 
Y 140. 3/8" 1: 55 
Tapp med 1/4" g as g ä ng . 

Nr Rördiam . Pr st. 
Y 141. 1/4" 1: 25 
Y 142. 5/16" 1: 42 
f 143. 3/8" 1 : 60 

T-rör Nr . Y 329 ov mäs 
s ing för 1/4"-rör. Längd 
30 mm. Pris 0 : 70 

Rörkoppling Nr Y 144, 
-s. k. Ford-kopp ling. 

Pris 0 : 45 

Rörkopp ling Nr Y 200, 
för 1/4" rö r, bestående 
a v lödn ipp e l och slutmut
ter av förnicklad mä ssing . 

Pris 0 : 60 

Pris 2 : 80 
N r Y 197, 40 mm diam. 

Vink!' lkranar av mä ss ing 
med lödfri koppling fö r 
rör et och topp med 1 /8" 
rö rgäng. 

Pr st. Rö rmuff av mos sing . Nr Rördiom. -Pris 4: 25 Y 146. 3/16" 4 : 75 Y 292. 1/8" ga sg . 0 : 42 
4 : 80 Y 293. 1/4" 0 : 80 Y 147. 1/4" 

Y 148. 5/16" 4: 85 Rä rkopolin g av mäss ing. Rörk oppl ingor av 
Nr G as g äng. Pris sing med gosgäng . 

mös-

Luftventil Nr Y 225 fö r 
hydrofor e r m. m. 1/8" rör
g ä ng. Pris 1: 25 

J,,,-- --3:1 
·ff -

' ~ 0 Cil--C» 

Ventilkedja av mässing . 
N 405, mäss . Pr m. 0 : 55 
N 406, förn . Pr m. 0 : 60 

Trevägskran , he lt av 
mäss ing med g a sgängad 
1/8" tapp och två liko 
lödfria rö ron slutningar. 

D :o , kraftigare. Nr Rördiam. Pr st. 
N 409, mäss. Pr m. 0: 60 Y 151. 3/16" 6: 60 
N 410, fö rn . Pr m. 0 : 65 Y 152. 1/4" 8 : 30 

Y 153. 5/16" 8: 35 

Y 202. l/8 "- 1/4" 0 : 35 Nr För rördiam. 
Y 203. 1/8"-3/8" 0 : 62 Y 206. 1/8"-1/8" 
Y 204. l/4"-3/8" 0: 65 Y 349. 1/4"-l/4" 
Y 205. 3/8"-1/2" 0 : 1!2 Y 350.- 3/8"-3/8" 

Kopparrör 

Pr st. 
0 : 42 
0: 75 
1: 20 

Gl ödgade kopparrör, s. k. oljerör, i längde r 
om co 7,6 mtr. i ka rtong. Gad stjack lek 0,80 mm. 
N r Ytte rd iam . Vikt pr mtr Pris pr mtr Kartong 
N 62 1/8" 0,053 1 65 9 12 
N 63 3116" 0,089 1 80 10 25 
t-1 64 1/4" 0, 124 2 20 12 50 
N 65 5/16" 0, 160 2 75 15 95 
N 66 3/8" 0, 195 2 95 17 55 

CLA S O H L S- ON &- C :o A:-:-s ::- 1 N SJ O N - ------- - -- ---- - --95 



••• 1f 1f 1f1f ' @@ 
Knopp , av massiv svart A B c o c ~ G 

bak el it med gän gat höL E Jä rnskruv med kull-
För växelspakar, mono- A. Rärnit Nr M 945. · 
ver a rma r o . dyl. Borrad mä ss ingni t, diam . rigt huvud. With worths 

Diam. G äng Pris p r 3,6 mm, huvu ddia m. 9 mm. gä ng . Längd i mm och 
Nr mm W " st. duss. Län gd mm. 5 8 pris p r 25 st.' 

Y 228. 25 1/4 0 : 35 3 : 50 Pr 25 st. 0 : 55 0 : 57 .r r M rg4- l/ 8;'
4 

W. 
22 y 176. 30 5/16 0 : 45 4 : 50 11 14 19 O·. 40 O: 40 0 , 42 0 : 45 

Y 177. 35 3/8 0 : 50 5 : - 0 : 60 0: 65 0 : 70 
Y 229. 40 3/8 0 : 75 7: 50 N r M 955. 5/32" W . 

A. Rä rn it N r M 946. 6 10 14 22 
Y 178. 45 112 O: 75 7

= 
5o Borrad aluminiumnit, O: 40 O: 42 0 : 45 0 , 50 

Y 304. 45 M IO O: 75 7 ' 50 diam. 4,8 mm. huvuddiam. N r M 956. 3/16" W . 

Rattar av sva rt fi npa
le rad bak e lit i kraft '.ll 
utfö rande. 

Nr M 989. Dia m. 85 mm 
med %" fyrkantigt h6I. 

Pris pr st. 1 : 75 
Nr M 990. Dia m. HJO 

mm med 1/2" runt h6I. 
Pris pr st. 2: 15 

Nr M 155. Dia m. 200 
mm, med 3/4" h6I. Me d 
vev . Pr st. 11: 75 

9 mm. 6 10 14 22 
lä ngd mm , 8 11 0 : 42 0 : 45 0 : 48 0 : 55 
Pr 25 st. , 0 , 55 0 : 60 N r M 957. 1/4" W . 

A. Rärni t Nr M 947. 8 12 19 38 
Förkap p ra d järnnit , diam. 0 : 58 0 : 60 0 : 62 0 : 75 

d 8 Jä rns kruv N r M 958. 
3,7 mm, huvu mm. Kullrigt huvud . Sl -mm-
löngd mm, 6 8 
Pr 50 st. , O: 35 O: 37 gä nga . M6ttsiffrorna an-

10 12 16 ge, löngd/d iam . mm. Pris 
O: 40 0 : 42 0 : 45 pr 25 st., 

6/3 10/3 14/3 22/3 
B. Tvås pelsn it Nr M 948. 

Mässing, diam . 3,6 mm, 
huvud 7,4 mm. 
Längd mm , 8 11 14 
Pr 25 st. , 0 : 55 0 : 60 0: 65 

B. Tvåspehn it Nr M 949, 
iörnnit , diam . 3,8 mm, 
huvud 8 mm. 
längd mm, 6 
PrlOO st. , 0: 60 

10 12 
0: 65 0: 70 

8 
0: 62 

16 
0: 80 

0 : 38 0 : 38 0 : 40 0 : 42 
6/4 10/4 14/4 22/4 

0 : 40 0 : 42 0 : 45 0 : 50 
6/5 10/5 14/5. 22/5 

0 :4 2 0:45 0 :4 8 0 : 50 
8/6 12/6 19/6 38/6 

0 : 50 0 : 52 0 : 55 0 : 68 
F. Mutter , 6-kant , av 

järn . 
Nr M 962, With wo rth s1 

gäng. 
Göngdiam., 1/8 
Pris p r 25 st . , 0 : 30 

Sortimentsats Nr M 585, 
inne höll e r 50- 75 st. alika 
de la r sösom skruva r, 
muttrar, brickor, nitar , 
fjäd ra r, bultar m. m. 

Pris pr sats 1: 25 

Nitsats Nr M 797. Ett 
so rtimen t med c ,a 150 st. 
a luminiumn ita r i al ika 
storlekar. 

Pris pr sats O: 70 

Ni tsats Nr M 798, inne
h611e r c,a 100 st. mä ss ing 
nit av o lika typer och i 
lä ngd e r me lla n 3-10 mm. 

Pris pr sats O: 85 

Avstäng ningskran Nr Y 
222. Med ra tt o. n6 1ve n
tiltötning. 3/8" rö rgöng . 

C. Aluminiumnit Nr M 
952, för sänkt huvud. Mött
siffrorna anger längd/ 

5/32 3/16 1/4 5/16 
0 :3 5 0 :4 5 0 : 55 0 : 75 Bl f::\ n;:, B!ij:), ~ 

Nr M 963, SI-gä ng . V-V" ('/-V-,- v-

Pris 3: 75 

Säke rhetsventil Nr Y 
221; viktbelastoing, längd 
30 cm. Reglerbar frön 1 
till 6 kg/kvc m tryck. 1/2" 
rörgöng. Pris 9: 80 

Kompressionskran Nr Y 
224 me d kulvred fö r ex 
p los ionsmotorer, öngm_a
skiner m. m. 1/4" ror
göng. Pris 2: 35 

Räkneve rk Nr L 593, 4-
e l le r 5-silfrigt . Kan a n
vändas som varvräkna re, 
vägmätare pö pojkbilar 
och div e rse andra expe
rim ent samt som räk ne
ve rk pö olika maskin e r . 
Tillve rka de av mäss ing . 

Pris 1 : 25, duss. 8 : 50 
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diam. mm. 3/2 
Pris pr 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 : 62 0: 75 0 : 78 
16/4 20/4 20/5 20/6 

0: 88 1: 05 1: 60 2 :40 
C. Järnnit Nr M 953, 

försänkt huvud. 
Längd/diam. mm: 3/1,5 

0: 38 
10/2 
0: 45 
10/4 
0 : 85 

Pr 100 st.: 
5/1,5 3/2 
0:4 0 0: 38 
5/3 10/3 

0: 45 0: 55 
20/4 20/5 

0: 80 1: 05 

5/2 
0 : 40 
20/3 
0 : 80 

D. Aluminiumnit Nr M 
950, kullrigt huvud. 
Längd/dia m. mm , 3/1,5 
PrlOO st. , 0 :4 0 
5/1,5 3/2 5/2 5/3 
0: 45 0:4 2 0: 45 0 : 50 
10/1,5 12/3 12/4 12/6 
0 : 48 0 : 58 0: 95 1: 95 

D. Järnn it Nr 
kullrigt huvud . 
Löng d/di a m. mm , 
Pr 100 sJ. , 

M 951, 

3/1,5 
0: 38 

5/1,5 10/1 ,5 3/2 
0: 40 0: 48 0: 38 
10/2 5/3 10/3 

0: 48 -0: 48 , 0: 58 
16/2 16/3 16/4 

0 : 60 0 : 70 0: 80 

~ 

5/2 
0 : 40 
10/4 
0: 65 
16/5 
0: 90 

Skruv Nr M 4, blankt 
järn . 5/16"xl". 

Duss . 0: 25, gross 2: 25 

Göngdi am. , 3 

4 
Prt pr 2~ SI. o=s3o N itsals Nr M 977, rör-

0 35 0 45 O· 55 O· 75 nitar c,a 50 st. so rterade 
: .' · · M 945-947 . 
G. Brrcko r _!'lr M. 964. Pris pr sats 0 : 90 

Blanka unde rlagg sbrrck o r 
av järn . Nit sat s Nr M 978, tv6 -
H6 1diam e te r mm, 3 spetsnitar c,a 50 st. so rte-
Pris pr 50 st., 0 : 30 rad e M 948-949. 

4 5 6 8 Pris pr sa ts 0 : 80 
0: 32 0: 46 0: 70 0: 85 

SATS ER 
skruvar, muttrar och bric 
kor i satse r. 

Pris pr sats O: 85 
Skruvsats Nr M 981, ca 

50 st. sor te rad e skruva , 
med W "- göng . 

Skr,uvsats Nr M 982, c~ 
50 st. sort e rade skruvar 
med S I-gäng. 

Muttersa ts Nr M 983, ca 
50 st. sor te rade muttrar 
med W"-göng. 

Muttersats Nr M 984, ca 
50 st. sorterad e muttrar 
med SI-gäng. 

Bricksats Nr M 985, ca 
100 st. sorterade mutte r
brickor. 

~ · Il.'.!; 

~~~ 
,..___ ............... 

1--- - -t 
Sp iksa ts Nr M 125. In

ne h611e r ca 200 s"t. so rte
rad nubb och smöspik . 

Pris pr sa ts 0 : 35 

N itsa ts N r M 979, alu 
miniumnitar c ,a 100 st. 
so rte rade M 950 och 952. 

Pris pr sats 0, 75 

Nit sals N r M 980, järn 
nita r c ,a 100 st . sortera
de M 951 och M 953. 

Pris pr sats O: 55 

~ 
~ 

Vingm utter Nr M 791 av 
mässing. 
Storl. 
1/4" 
5/16" 
3/8" 
7/16" 
1/2" 

Pr st. 
0: 20 
0 : 25 
0: 35 
0 : 40 
0: 50 

Pr duss. 
1: 90 
2 : 60 
3 : 80 
4 : 20 
5 : 30 

Vingmutter N r M 733 av 
p ressgjuten lättm e tall. 
Sto rl . Pr st. Pr duss. 
3/16" 0 : 14 1: 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 : 38 3 : 60 
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Mässingskruv 

Järngä ngad skruv, av förnicklad elle r ol ö rni ck
lod mäs sin g , med kul lrigt lk) elle r kullrikt försänkt 
lkl) huvud . Whitworths göngning . 
Dime nsion Nr och pris pr dussin. 
1/8" X 1/2", M 880 lörn . 0 : 60, M 881 olörn . 0 : 45 
1/8" X 1" M 882 0 : 65, M 883 0 , 50 
1/8" X l 1/2", M 884 0: 80, M 885 0: 65 
3/16" x 1/2", M 886 • 0 : 60, M 887 0 : 45 
3/16"x l" , M 888 > 0 : 90, M 889 0 : 75 
3/16"X l 1/2", M 890 1: 20, M 891 1: 05 
1/4" X l/2" , M 892 0 : 95, M 893 0 : 80 
1/4" X l" , M894 1: 35, M895 1: 20 
1/4" X l 1/2" , M 896 > 1: 65, M 897 , 1: 50 

Angiv med k e lle r kf efter bestöl lningsnumr e t om 
kullrigt eller kull r i-gt försänkt skruvhuvud önskas. 

Mässi ngsmutte r, passan
de t ill ovanstöende skruv . 

Nr Pr duss. 
slag e t ger god styrning 
M 351. 1/8" alörn . 0: 35 
M 354. 1/8" läm . 0: 45 
M 352 3/16" olörn . 0: 45 
M 355. 3/16" läm . 0: 75 
M 353, 1/4" olörn. 1: -
M 356, 1/4" förn. 1: 15 

Mutterbrickor av mäs -
sing. Pris p r 

Snabbst å lbor rar s:s 

Sna bb st6 1borr Nr K 300. Korta spiral borr av 
ext ra prima snabbs tö l, med cylin d riskt fäste, stor 
skörfö rmöga i metall och järn samt stor varakti g 
het. 
Dia m. mm. 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 1.7 1.9 
Pris p r st. 0 : 65 0 : 65 0 : 65 0 : 65 0 : 65 0 : 65 0 : 65 
2.0 2. 1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 

0 :6 5 0 :7 0 0 : 70 0 : 70 0 :70 0 :7 0 0 :7 0 0 : 70 0 : 80 
3. 1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.0 4.1 

0 : 80 0 : 80 0 : 80 0 : 80 0 : 90 0 : 90 0 : 90 0 : 90 1: 05 
4.2 4.4 4.5 4.6 4. 9 5.0 5.1 5.2 5.5 

1: 05 1: 05 1: 05 1: 25 1: 25 1: 25 1: 45 1: 45 1: 45 
5.6 5.9 6.0 6.2.S. 5 6.7 6.9 7.0 - 7.2 
1: 75 1: 75 1: 75 2 : 10 2 : 15 2 : 40 2 : 45 2 : 50 2 : 65 
7.5 7.7 8.0 8.2 8.5 9.0 9.5 10.0 

2 : 70 2: 85 2 : 90 3 : 30 3: 35 3 : 80 4 : 10 4 : 40 
Snabbst å lborr K 292, 

Hägtryckssmörjsprutor, smö cylindrisk •a . Diam. 
Qv fö rstklass ig svens k till- mm, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, O 7, 
ve rkni ng . Smörjtry ck 300 -0,8, och 0,9. Pr st. 0 : '95 
atm. Ytbe handling s. k. Borrsats K 330 best6r 
vapenfinish. av 7 st. bo rr K 292 0,3 

Nr Y 30, i revolver mo- mm-0 ,9 mm pr sats 5 : 85 
dell med trähand ta g . Vo- Van liga KOLSTALSBOR-
lym 250 kbcm . längd 310 RAR. Se sid. 31. 
mm. d,am . 45 mm. 6 : 95 

N r duss. 100 st. 
M 3,57. 1/8" 0: 15 0: 95 
M 358. 3/16" 0: 20 1: 30 
M359 . 1/4" 0:25 1: 80 

Nr Y 31. Bac kventilkon
struktionen hos denn a 
typ ökar per pumpslag 
avgiven fe ttkvantitet ge 
nom att förhindra 6te r
sug av fettet i hög trycks 
cy l ind e rn. längd 210 mm, 

I 
diam . 45 mm. Pris 9: 30 

Nr Y 32, liten typ men 
fullt effekt iv och passan
de lä r mc och mindre 

Skruvkitt Nr M 757 i 
burkar om c ,a 100 gr a m. 
Bäs ta och be kväm aste 
hjä lpmedel vid fästand e 
a v skruv o. d. i betong 
o. tege lvägg a r. Efte r att 
ha fuktats med vatten är 
massan genast färdig att 
anvä ndas. Bruksanvisni ng 
medföljer. Pris 1: 32 

,, 
INSEX-skruv me d cy

lindriska huvude n o ch 6-
ka nth6I. Se g härdade , 
brotth6 llfa sthet 100 kg/ 
kvmm. Skruvlä ng den räk
nas utom huvud . Samt lig a 
med mm-g ä ng a . 

Nr M 91, g än g a 6 mm. 
län gd 16 22 
Pr st . 0: 40 0: 45 

Nr M 92, g än ga 8 mm. 
län gd mm/p r st : 

Smörjn ipplar med fjäd
rand e kulventil för tryck 
; mörjning. 1/8" elle r 1/4" 
gasgäng. 

Nr Typ 
Y 102. Rok 
Y 103. 45° 
Y 104. 90' 
Y 105. Rak 
Y 106. 90' 

Gäng. 
lfi" 
~" ~:: 
¼" 

Pr st. 
0: 30 
0 : 40 
0: 40 
0: 45 
0 : 60 

maski ne r . Storl . 200x 30 
mm. Smörjtryck 400 alm . 

Pris 6 : 70 

ar.Il 
Munst ycke n t ill ovan

st6ende smörjsprutor . 
Nr Y 33 trattfo rmat , 

passand e till Y 32. 1: 30 
Nr Y 35 dito passande 

ti ll Y 30 och Y 31. 1: 35 
Nr Y 36 spetsforma t, 

pass ande til l Y 32. 1: 40 
Nr Y 38 dito pas sa nde 

t i 11 Y 30 och Y 31. 1: 45 
16 22 40 50 

0: 45 0: 45 0: 50 0: 55 
Nr M 93, g än ga 10 mm : 

längd mm/pr st: 
22 40 50 -~~till~ 

Y22 Y23 Y24 Y25 Y2G Y27 Y28 Y29 

Skruvplugg Ale x, ex
pande rande al uminium
;, lugg som ger utomor
'.ientlig t föste . 

Diamete r 6 mm 
0: 55 0: 60 0: 65 

Nr M 94, g än ga 12 mm. 
l ängd 40 50 
Pr st. 0: 75 0: 80 

N r l ängd 10 st lOOst 
M 18. 3/4" 0 : 30 2 : -

Smörjn ipplar av järn Y 24, 90' lub. Y,,
4

;; 0 : 28 M 19. l" 0 : 35 2 : 50 
")ed gasgäng, uto m Y 22 Y 88, 90' lub. 1/• 0 : 32 M 20. l ¼" 0 : 40 3 : -
:>ch Y25. Y 25, rak SAE ¼" 0 : 18 M 21. l½" O: 45 3 : 50 

Se xkantnycklar Nr M 95 Nr Typ G - p t Y 26, rak lub . }f 0 : 20 M 22. 2" O: 55 4: 25 
av st6 1, fö r insexsk ruva r. ang r s · Y 27, rak hyd r. Y,•" 0: 20 Dia meter 10 mm 
Passa r mm-gäng: 6 Y 22, rak 6x 1 mm 0 : 18 Y 28, 45' hydr . ~" 0 : 32 Nr Längd 10 st 50 st 
Pr'st, 0 · 40 Y23,45 ' lub. Y,,,;; 0 : 26 Y89, 90' hyd r. r(: 0 : 32 ~23 . l ½" 1: 15 4 : 50 

8 10 12 i 4 Y_87..;.,_4_5'_1 u_b_. _:..;1/• __ o_, 3_2_;__Y_2_;9,_ r..:a..:k..:l.:.u.:.b ._..:..1/•::_..:0:..:.::..:.32 M 24. 2" 1, 20 4 : 75 
0:55 0 : 70 1: 10 1: 50 M25 . 2½" 1: 25 5:-

' Stoppskruv , ty p 
hä rdade. 

sss, 
Nr G ä ng lä ngd Pr ds. 

M85, ¼" 8m m 0 : 75 
M 86, sh," 12 • 1: -
M87, 3/i" 16 , 1: 30 
M 88, ~3 5 > 0: 50 
M 89, M4 6 > 0: 55 
M 90, M5 8 , 0: 60 

......--. ._.. 

fu 'Droppande krana .. 
att prob lem I hela den civiliter ocfe 
•~ riden. botas definitivt med SPAX-

1 
lcronpoc kning. En svensk upp finning, 

(p to 
Bti~ I f' pa tents. i Aero l~nder. 

.,.i.,,o 
SPAX-packninge n är a v helt ny konstruktion och 

gör tjänst i m6nga 6r, dess överlägsenhet ge nt
emot gängs e kronpackningar av andra typer fram
gör g e nast vid jämföre lse . 

U 1245 för 1/2" kranar. 
U 1246 för 3/4" kranar . 

Olje spruta Nr Y 39 av 
st6 1 i gediget utförande . 
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. 
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Pris 0: 25, duss. 2: 10 
Pris O: 35, duss. 2: 90 Pris 7 : 85 
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Anslutningssl odd , får 
kaminer, kokpl olfo r, stryk 
järn m. m. Med S-märkt 
apporotuttag och sti ck
propp, g ummikabel 2x 1 

Skarvsladd med S-märkt 
stickpropp o . skarvu ttag, 
gummik.obel. 

Lompslodd med S-mär.kt 
sti ckpropp och· lomphå_J, 
lore med no rma l-gäng. 
G.ummiko bel. 

El-kom in, Nr U 957, med 
500 wo tr g(ödspiral somt 
refl ekto'r o.v Ölonkpol erad 

Pris alum inium. Hölje av frost-
2: 75 lackerad p låt. Stor lek 30 
3: 55 X 18X 19-,cm. ' Utan slad d . 
4 : 65 Finnes, ,f-ör ' 110, 127 och 
6: 30 · 220 V. · E~ lit en stab i l och 
8: 80 billig kom in. OB S! An giv 

kvmm. 
Nr 

T 1994. 
r 1995. 
T 1996. 

Längd mtr 
1,5 
3 
5 

Nr Längd mtr Pris Nr Längd m1r 
T 1909. 1,5 2 : 85 T 1913. 1,5 

Pris T 1910. 3 3: 65 T 1914. 3 
3 : 40 T 1911. 5 4: 75 T 1915. 5 
4 : 60 11912. 8 6: 40 T 1916. 8 
6: 20 T 2065. 12,5 8: 90 T 2064. 12,5 

Hondlompo Nr T 499 av svart bake li t, med norma l- lamph ållare, g loskupa 
och skyddsko rg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd . Pris 4: 50 

Hondlompo Nr T 1992, ovan ståe nde monterad med 5 mtr g ummika_bel och 
stickpropp. Pris 8: 75 

Hondlompo Nr T 1993 med 8 mtr kab el och stickp ro pp. Pris 10: 50 
Hondlompo Nr T 2066 med 12,5 mtr kabe l och stickpropp. Pris 13: -

Hondlompo Nr T 2045 
av bake lit. Får billampor 
med lit en två po lig svan
socke l (se sid . 941. Längd 
19 cm. Pris 4 : 80 

Verkstodslompo Nr Y 255. O öm konstruk_tion med 
helvu lkon iserot gummifä ste och mattf orn,ck lod 
ref lekto r. Komplett med 6 meter krof t il) ROV
ledning och stickpropp . Pris 16: 25 

Komrörskomin Nr U 1193 till ve rkad av smidda 
komflän srör. Lä ngd 55 cm, höjd 16 cm. Särskilt 
lämplig fö r uppvärmning av garage , magasin, 
Qldfar ligo loka ler etc . Effekt 500 W. 125 elle r 
220 V. S-mörkt. Pris 44: -Värmest rålore Nr U 116. 

för vörmebeho nd ling vid Komrör skomi n Nr U 1204, som för egå ende men 
sjukdo m och skado r . Av- ·med 1000 W eff ekt. Längd 105 cm. Pris 65 : -
ger infr a röda strå lar . I n
vö ndigt försp eglad k1m
po, d iom. 125 mm. I ,~s
längd 1000 timmar . For
nicklo t ställbar t stativ . 
125 e ll er 220 vol t, 250 
wat t. Pris 33: -

Rese rvlompo Nr U 117, 
samma so m i ovans t6 en
de vö rmestrål are. 

Pris 19: 50 
Sollampa Nr U 118, 

med ultravio letta strålar . 
För hä lsosamma och 
brunf ä rg ande , solbad > i 
hemmet und er den sol
fattiga årstid_en. _Lampa ~ 
anvä ndes lampl,gen , 
samma a rmatur som 
avons t. vörmestrå lare e l
ler i van li g ställba r golv
e ll er bordso rmotur . 250 
W. Endas t för 220 val t 
växelst röm. Pris 59: -

Stråikomin Nr U 1206 
med bla nkpole rad ställ
ba r refl ektor, di am. 25 
cm. Frostlacke rad lju s
grön fot. Effekt 500 W. 
125 e l. 220 volt. S-mörkt . 
Uton sladd. Pris 22: 50 

El-kamin Nr U 1177, 
1000 wa tt, m. omkopp 
lar e för hel och ha lv 
effekt. Ged iget utföran 
de med grönt fr ostlacke
rat hölj e och b lankpo le
rad ref lekto r. Finnes för 
125 elle r 220 vo lt. 
S-märkt. 

Stor!. 29X 14X 24 cm. 
Utan sladd . Pris 24: -

! 

önskad .spä nni ng I 
S-mörkt. Pris 15: 35 

,f lkomin Nr U-1143. Liter 
mode ll m. 'ref lekto r ocb I 
500 W effeki. Lä ngd 30 , 
cm, bred d 12 cm. S-mö·rkt . 
Uta n sladd. 125 .-e ll er 220 
val l. •. Pris_ 15: 20 

Vär meelement m. skruv
socke l passande no rrno_l
lamp hå ll or e. Finnes fjor 
125 elle r 220 vo lt. 

Med skyddsko rg. 
1 

Nr · Effekt 
U 1210. '. · 100 W 
U 1209. ,,, 250 W 
u 1145., ·soo w 

Utan •skyddskor .g. 

Pris 
4: 25 
4: 30 
4-: 35 

Nr Effekt .,- ' Pris 
U 1211. 100 W 2: 75 
U .J 146. -250 W ,. 2:1 80 
U 1212'.' 500 W 2: 85 o~ -, .;._) 

Doppvärmare för upp
värmning ov ,,~all eho,ndo 
vätsko r . {dock (;j-frät qnd e 
vä tskor}. Finnes fö r 125 , 
e ll er 220 V. S-mörkt, Med 
sladd. Lön-gd ' utom han d-
tag, · , 

N r Effekt ·Löngd Pris 
U'1178. 150 . 12 7: 75 
L) 11-91. 300 15 10:'50 · 
U 1207. 500 20 \3: ·75 

Akvarievärmar,e »Akva , 
Standa r~, , är en spec ia l
konstr uerad doppvärmare 
fö r uppvärmni ng av akva
ri er. Längd 28 cm. Finnes 
för 120 e l. 220 va ll. Med 
sladd. Pris 7: 50 

Nr U 983, 20-2 5 'wa tt . 
Nr U 984, 40 watt. 
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, Färdkö k, Nr U 70. En prakti sk e lkostru ll för 
bil e ll er motorb åt. Logar maten och kokor kaffet 
medan Ni kör . Värme r tv6 ski lda rätter samtid igt. 
Rymd 2 lit er, va rav 3/4 I. i lös insats. Kastrullen 
är av aluminium med stenull siso lering runt om. 
Strömf ör brukning 70 w. (a ll tså mind re än vad 
str61kostorno förbruka) . Finnes för 6, 12 e ll er 24 V. 
Med 90 cm gummika bel och p6mont erod sti ck
propp T 82. Pris 56: -

Sprit- och 
fotogenkaminer 

Resestrykjörn U 47, litet 
och lö tt men ändock ef
fektiv t. Omkopplingsbart 
mell a n 127 och 220 volt . 

Spritkamin Nr U 1214, 100 W. Botte nplotta 108x 
trevlig modell av pl6t m. 55 mm. Med sladd och 
grön frostlockering . Brin- fodral av pla stväv . Vikt 
ner osfritt i ca 9 tim . p6 O 8 kg . Pris 32: 50 
en fyllning ov 3/4 lit er ' 
rådsprit . En idealisk vör
meköllo i sportstugor o . 
dyl. Godk . av Spräng
ömnesinspektian en. Storl. 
35x17 X 28 cm. Vikt 2 kg. 

Pris 22: -

Fotogenkamin Nr U 92, 
,Peorl> är ett komb . 
kamin-kök som både ko
kor och värm er. Engelsk 
tillverkning . Me d dubbel
brönnore. Idea liskt för 
b6ten , camping och som
mar stugan. Eldas med fo
togen eller vo rnolen och 
brinner dygn et om för en 
kostnad av end ast ett 
por åren per timme . 
Höj d 30 cm. Mycket lätt 
skött och helt osfritt . 

Pris 28: 50 

Strykjärn Nr U 1142 med 
plons li pod botten och 
förnicklad överde l. Bot
tenyta 115X 175 mm. Effekt 
380 W . Prima svenskt 
fa br ika t . Med knoppsp6r 
och fot . Finnes för 125 
e ller 220 volt . S-märkt. 

Pris 14: 75 

Strykjärn Nr U 321, med 
plan slipad bot tenp lotta , 
blonkförnicklod öve rdel. 
Bottenyta 180X105 mm. 
Effekt 450 watt. Vikt 2,8 
kg . Extra pri mo svenskt 
fabrikat . Med knopps p6r 
och fot . Spänningar 110, 
127 och 220 V. S-mörkt . 

Pris 17: 50 

Miniatyrkök Nr U 1229, 
SIEMENS, ov blankpole
rad aluminium . Användes 
får gräddning , 6ngkok 
ning, kokning av gryt
rätter, eft erstekning m. m. 
"Ar till ovärd erlig nytto 
för den som saknar ugn 
och snabbt vill grädda 
en kaka eller dyl. Dio m. 
25 cm. Recep tbok med
fö ljer . Effekt 500 W . Fip
nes för 125 eller 220 V. 

Pris 33: -

El-kastrull av bl ankp o
lera d alumini um m. hel
drag et kärl. Handta g av 
bake li t . Finnes för 125 
eller 220 V. S-märk t. Utan 
sladd . Rymd Effekt 

Nr lit er watt Pris 
U 1192. 1 500 14: ~5 
U 1205_ 1,5 600 17: 50 

Kokhäll Nr U 1147. Stor
lek 30x 32x 14 cm, plat
tans diam. 18 cm. Effekt 
1000 watt. Strömbrytare 
med tre lägen. Gullocke
rod underdel och svort 
emolj erod upplyftbor häll. 
Levereras med 110 cm 
16ng 3-ledo re gummika
bel (med jordl ed ning) 
utan stickprop p . Finnes 
för 125 elle r 220 volt. 
S-mörkt. Pris "8: 50 

Kokplatta Nr U 1101, 
180 mm dio m., monterad 
i stö Il i storl. 265x 265 
mm höjd 115 mm. Hällen 
lackerad i mörkgrönt, un
derred et i bei ge . 700 W 
effekt. Svensk tillverkning , 
S-mör kt. Finnes för 110, 
127 och 220 volt . 21, 50 . 

Kakplotta Nr U 528, m. 
165 mm pl ans lipad järn
plotta . 600 watt . Finnes 
för nätspänning 110, 127 
och 220 volt. Ej m. ström
brytare, som p6 bi Iden . 
S-märkt . Pris 23, -

Brödrost Nr U 119, dub - G LOM EJ 
belsid ig, av blon kför- vid köp ov kamin stryk
nicklod pl6t oc h med järn och and ra el-oppa
strämbrytare . Stor!. 18X roter att uppge ön skad 
18 cm. Strömförbru kni ng spänning somt att somti-
500 w. 125 ell er 220 volt d igt beställa en anslut- · 
Utan sladd . Pris 26: - n,_i,_n,11g.ss .. l,_a,.d:iid•. ____ _ 

H6rtorkare Nr U 1298, för växel- och lik ström . 
Ger s6völ varm som ko ll luft. Elegant utförd i vit 
plast med reffl ot handta g, som ger stadigt gr epp . 
Längd 24 cm. Med sladd och stickp ro pp . För 110, 
127 och 220 V. 450 watt. Vid ord er uppgiv spän
ning . Pris 64: -

,._> _, 
Slipspressare Nr U 1185- En eff ektiv elektrisk 

slipspressare . Bruksanvis ning medfölje r . Längd 56 
cm. Strömförbr uknin g 100 W. Finnes för 125 elle r 
220 V. Pris 7: 20 
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Kamera Nr J 227, , Agf a 
l solette 11, 6X 6 cm (fi lm 
6x9 cm, stor spole}. Ka
merahus av lättmetal l m. 
ro busitklädse l. Förkroma
de kan ter , beslag och 
sidor . Inbyggd kikarsö
kare. Frantli nsinställn ing 
med lvå punktsmarkering. 
Uttag fö r t råd utl ösare, 
stativmu tter. Med antire
fl 3xb9handlot objektiv 
Ag fa Agn a r 4,5/8,5, syn
kron slutare Var ia 1/25, 
1/75 och 1/200, tan gen t
avtryck. Dimensioner, 
4x9,8x 14,5 cm. Vikt, 500 
gr am. Pri s 109:-

Beredskap sväska N r .I 
225, or iginal av läder fö r 
Agfa I solette 11. Med 
stctivmutte r och axe lrem . 

Pris ~4, -

Komer a Nr J 216 ADO X 
SPORT, fö r 8 bild er 6X 9 
elle r 16 bilde r 4,5x 6 på 
rull f il m 6x9 cm träspo le. 
Kamerah us helt av metall, 
läd erklätt, synl iga de la r 
förnicklade . Läderbälg. 
Toppa vtryck. Opti sk ge
nomsiktssäko re. Objekt iv, 
Radionar 1 A,5/10,5 cm T. 
Frantlinsinst9llning . Sluta
re, Varia från 1/25-1 /200 
somt B. Bl ixtsynkronise
rad. Alla skala r avläs
ba ra uppifrån . Dim . , 155 
x85X40 mm. Pris. 120, ·-

Vä ska Nr J 198, passan
de fö r rullfilmskamerar 
6X 9. Tillv erkad av kraf
tigt brunt plastlöder m. 
ha nd' och axelrem . 

Kam:,ra Nr J 200, >Lu
mirex>, fö r fi lm på me
tal lspol e 6x9 cm. Kame
rahus av metall klätt med 
konst lä de r. Dimension er , 
150x80x36 mm. Toppav
t ryck, ramsökare . Front
linsinstöl lni ng. Lumiere 
slutare för 1/10, 1/25, 1/50, 
1/100, 1/200, T och B, syn
kron iserin g för lamp blix
ta r. [?ubbelanastigmat 
Specta r 4,5/105 mm. 

Pris 88, -

Småbildskamera Nr J 6, 
>Finetta> för 36 b il de r 
24x36 mm på 35 mm film . 
Tapputlösare , auto matisk t 
räkn eve rk, fil m- och ex
poneringsspä rr , själv
spä nna nde specia lsluta re 
för 1/25, 1/50 och 1/100 
sek. somt tid. Utbytb a r, 
T-behandlad optik Fine
ta r 1 ,2,8/45 mm. Bli xt
kontakt, geno msiktssäkö
re, f ilmpl an try ckspl ot ta 
och skena för di verse 
till behör . Kamerahus av 
metall med alla blan ka 
dela r förk romade. Dim . 
130x 70x 45 mm. Förnäm
lig tysk Hllve rknin g . 

Pris 118: -

Beredskapsväska Nr J 8, 
orig ina l, fö r ovanstående 
kame ra. Av brunt löder. 
Med hand- och axel rem. 

Pris 21, -

Kamera Nr J 9 >Vre
debox> b il rl formot 6X9 
cm fö r rull f ilm I på stor 
spo le. Kamera hus helt 
av meta ll med konstlä
de rklä dsel. Slutare för 
tid och ögonblick. 2 
bländare, briljantsäkare 
fö r höid- och tvär fo rmat 
samt föste fö r trådu tlö
sare . Pris 17: 50 

Kamera Nr J 19 , Gevabox> för bildform at 6x 9 
cm, stor spo le. Elegant utfö rd helt i metall med 
svart klädse l och blankfärkromade besla g . Objek
tiv F, 8 med fr ontlins instä ll ning fö r o lik a avstånd. 
3 blända re. Sluta re för tid och ögonb li ck. 2 bril
jan tsäka re, stativmuttrar och b l ixtkontakt. 

Pris 26 : ·-
Synkronbli xt Nr J 20 passande till , Gevobax>. 

Av bakelit och lättm eta ll. Pris 12, -
Batteri Nr J 21 till ovans tående synkranblixt. 

Erfo rd ras 2 st. Pris 0, 65 

Kamer a Nr J 201, ,Kodak- Brownie 620 C>, för 
rullfilm 6x9 cm på metallspol e. Lättskött lådka
mera av metall, sam ta r sko rp a och bro bilde r 
från c ,a 3 mtr till oändl igt. Utru stad med ivå sto
ra, tyd lig a brilj antsökore för höjd - och ivä rfor • 
mat. Slutare fö r ögo nbl ick och B-exponering. 

Pris 22: 50 

Kamera Nr J 202, ,Kodak -Bra wn ie 620 E>, för film 
6x9 på meta ll spol e. En eleg ant och vä,lutrustad 
lådkamera, försedd med inbyAgd fö rsättslins fö r 
avstånd från 1 till 1¾ m och inb yggt gulf il te r. Av
tryc karen kan låsas fö r undvikande av oavsiktlig 
avt rycknin g. Sluta re för ögonblick och B-expa ne
ri ng, synkroniserad fö r lampbl ixt ar. Stora, iydli ga 
briljantsökare. Pris 31, -

KAMERA Nr J 172, , Pha
iax , fö r rullfilm 6X9 cm, 
med metallspole . Med 
geno msiktsökare, tid- och 
äponblicksinställning, fö r 
1/25 och 1/100 sekund, två 
b lända re och to ppavt ryc
kare. Spiralformigt obj ek
t ivutdrag sam på små
bil dka merar. Kame rans 
storlek 15x9 cm. Ti l I verk. 
helt av bakelit. 

Pris 24: -
Bered skapsväska Nr J 

173, av läde r för kamera 
Nr J 172. Pris 16: -

Port rättlins Nr J 174, fö r 
kame ra Nr J 172, att an
vändas vid porträt tf oto
graferi ng . Pris 4 : -

Kamera Nr J20 3, UNI
BOX FOR RULLFI LM, 6x9 
cm m. meta ll spol e. Bild
fo rmat 6x6 cm. Helt aJ 
bake lit. Ext ra stor och 
lj ussta rk spegelsökare . 
Sluta re för tid o . ögon
blick. Storlek 100x95x90 
mm. En elegant o. mycket 
pr isvä rd kameranyhet sam 
ger utmär kta bilder. 

Pris 18: -
Bere ds ka psvä ska Nr J 

204, fö r UN I BOX-kame
ra n av mönsterpressat 
l jusb runt läder med fö r
kromat lås och axelre m. 

Pris 12: ·-Pris 11, -lOO __________________ C:--,-L_A_S~O~H~L~S~O~N~&·0~C-,-o-A.,..,-_"=B-.,-1 N,..,-S-f O-N 

Kamera Nr J 11 »Fo
tax >. En behändig små
bil dska mera i fickfo rmat. 
Tag er 12 b i lde r i starl. 
2½ x2½ cm på en Fotax
film. Slutare fö r tid och 
ögonblick. Dim. 80X55 
x45 mm. Pris 8 , 75 

Väska Nr J 12 av läd er 
med axel rem, passande 
, Fotax Mini >. Pris 3, 25 

Film Nr J 13 »Fotax> 
2½x2½ cm. 12 exp. 

Pris 1: SO 

Spegelbox -kamera Nr J 
195, »FUL-VUE>, fö r rul l
film 6X9 cm på t räspo le . 
Bil dformat 6x6 cm. Solid 
och lättskött kame ra helt 
av frostl ackerad plåt m. 
fö rk romade besla g. Ljus
stark spegelref lexsäka re, 
slutar e för tid och ögon
blick samt avstånds in
ställ ning. Bä rrem av 
plast. Dimensione r , lOOX 
100X75 mm. Pris 31: -

Väska Nr J 196 fö r 
ovanstående kamera . Be
redskapsmodel l av brunt 
läder med axel rem. 

Pris 14: -

Trl: du1lä;are Nr J 57, 
läe.;id 13 cm. Pris 1: 10 

Boum-filter . Kvolitetsfil
ter i hö l lar e av fö rkro
mad mässing. Fasthållas 
av skruvr ing och kunna 
lätt bytas ut. Kunna an
vänd as med elle r utan 
motljus skydd. Med fjä d
rande klämfattning. 

Nr J 223 för objek ti v
d iameter 23-27 och 26-
30 mm. Pris 9, 50 

Nr J 229 för objektiv
diamete r 29-33 mm. 

Pris 12: -
Etui Nr J 224 fö r f ilte r 

och l inser upp ti ll 42 mm. 

Univcrs alle:J Nr J 220 
PRESTON. För vanliga ka
meror och smalfilmsko me, 
ro r. Helt vridba r runt ho
risontal/vertikalaxlarna o. 
lösbar i alla lägen endast 
genom vridning på hand
laget. Pris 12: -

Fickstcti v Nr J 199. Ut
fö rt av blankpolerat alu
minium och förnick lad 
mässing . Med stadig kul
led som håller ka meran 
orubbligt i va rj e önskat 
läge. Tysk skruv. 

Pris 8 : 25 

Lampblixtar PH()TOFlUX 
för batte r itändnin g. Be
haglig att använda, av
ge r varken eld eller rök. 
Med bajonettsockel, som 
passar allo blixtagi:ire
gat. Finnes i tre olika 
storlekar. 

Nr J 177, PF 3, ger 5500 
int. luroensck . pö 1/100 
sek. Pr st. 0: 60 

Nr J 205, PF 14, ge r 
10000 int . lumensek. på 
1/70 sek. Pr st. 0: 75 

Nr J 176, PF 25, ger 
16000 int. lumensek. på 
1/60 sek. Pr st. 1: 10 

Kartongreflekt or Nr J 
184, hopfällba r o. invän
digt metallfolie rad . För 
blixtlampo r. Pris 0, €0 

Fotol ampa Nr J 179, 
500 watt, 13000 lumen. För 
110, 127 e l ler 220 volt. 

Pris 9: -

Fato,ol Nr J 178, fo to
lampan för amatöre r . 300 
watt, 10000 lumen . Finnes 
för 110, 121 el ler 220 volt. 

Pris 4: -

Kartongreflektor Nr J 
185, sam ovanstående m. 
avsedd fö r ellj uslampor. 

Pris 1, -
Pri s 1: 95 

'c·-L-A-S~O-H_L_S~ ON&-C7A-:-:B ., 1 N s J o ·N 

Blixtutlösare N r J 41 
FINELUX i fi ckformat m. 
reflektor som automa 
tiskt hopfäl les och med 
en knapp på baksidan 
nedsk jutes i hylsan . För 
lampo r med bajonett
fattning . Ett van ligt tre
volts batte ri anvä ndes. 
I ele gant läderetui . 

Pris 38 : -

Bli xtaggreg at Nr J 25. 
Arbetar med en elekt ri sk 
ene rg i av 25 volt och 8 
a mp. mede lst kondensa
tor och batteri på 22,5 
volt. Härigenom ernås 
absolu t konstant fö rdröj
nin A och full tändsäke r
het oavsett om batterier
na är brukade lä ngr e el
ler ko rtare tid. Elegant 
utfö rande . Bajon ettsockel 
med utkastare. Monte
ri ngsskena och tysk ka
meraskruv . Kampl. med 
sladd 3 mm men utan 
batte ri. Pris 22, -

Batteri Nr T 181, 22,5 
vo lt. Passande ovanstå
ende och and ra konden 
sato r-blixtstavar . 

Pris 4: -

Synkronisatar Nr J 168, 
blixthålla re närm ast av
sedd för Kodak-B rawnie 
620 E men kon även an
vändas til I andra kame
ror . Hålla re för lamp
blixtar Nr J 205 o. J 176. 

Pris 14: 75 

Elektronblixlaggregat J 45 
BRAUN. Blixttid 1/1000 
sek. 90 wattsek. Med 
acku mulat o r och inby ggt 
laddnin gsoggregat. 

Pris komplett 298: 50 
Närmare beskri vning 

broschyr nr B 63. 

Exponering smätare Nr 
46. , Mini Rex 11>. En 

4illf örlitlig fotoelek tri sk 
mätare med sekundsna bb 
av läsni ng utan omräkni ng. 
ASA - och DI N .grad ering. 
Format, 70x55x23 mm. 
Komple tt m. beredskops
ei tui av läde r med blixt
lås. Pris 52, -

Exponeringsmätare Nr 
J 40 , Horvex>. Fotoelek
trisk med en de l extra 
f inesser, .som gör instru· 
men)et synne rlig en be
kvämt art använda. Av
läsning sker di rekt utan 
omräkn ing . Mätamr åde, 
1/3000 so~.-2 min. DIN 
och ASA-grader ing. Ett 
kvalitetsinstrument i. sto
ra anspråk. Komp\. med 
beredskapsetui ' av läde r . 

Pris 75, ~ 

Motljusskydd Nr J 221 
med påst icksfattni ng för 
föl jande objekt ivytte r
dia m., 25, 27, 28½, 30, 
32 el ler 37 mm. A~g iv 
önskad storl. 

Pris pr st. 2, 80 
Etui Nr J 222, för mot

ljusskydd upp till 58 mm 
ytterdia m. Av prima 
brunt läder . Med ,ulskör
ninga r fö r remmen till 
kameraväskan. Pris 4:'50 
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KODAK FILM 
Veric hrome är en mjuk, 

högkä nslig ljusgö rdsfri 
fi lm. Känsl igh et 50 ASA= 
'29 Sch. 
Nr Storl ek Pris 
J 77. 4x6 ,5 2, -
J 78. 6X 6 1: 75 
J 79. 6X 9 2: -
J 80. 6x 9 plötsp. 2 , -
J 81. 6,5x ll 2 : 50 
J 62. Bx 10,5 3: 60 

Kodok Plus X ä r en 
hostig , finkornig , ponkro 
matisk film. Känsl ighet 50 
ASA='29 Sch. 
N r Storlek Pris 
J 86. 4x 6.5 2, 20 
J 87. 6X 9 2 : 20 

. J 88. 6x 9 i;,lötsp. 2: 20 
Kodo k Super XX är en 

ytter st könslig f ilm för 
döligo l jusfö rhöllonden . 
Känsligh et HJO ASA =32 
Sch. 
N r 
J 89. 
J 90. 
J 91. 

Storlek 
4x 6,5 
6x9 
6x 9 p lötsp. 

ILFORD FILM. 

Pris 
2: 20 
2 : 20· 
2: 20 

llford Se lochrome Nr J 
170. En ortokromat isk 
högkän sli g och ljusgö rds
fri fi lm. 6X 9 cm. Trä
spol e. Pr is 2: -

llfo rd H?3 Nr J 171. 
Pankromatisk och hög
kän slig (32 Sch.} Träspo
le. 6x 9 cm. Pris 2: 20 

AG'fA FILM 
Agfo -lsopo nlilm 

är en finkornfilm av 
högsta kvalitet. Känslig
het 32 ASA=27 Sch. 
N ,o Stor lek Pris 
J 95 4X6,5 2: 20 
J 97 6x 9 2, 20 
J 96 6x9 plötsp. 2: 20 
J 99 35 mm. 36 exp. 3: 65 
J 98 l eico 36 exp. 5: 85 

Agfocolor -lilm. 
35 mm. smöb ildsförg 

film, bi ldstorlek 24x36 
mm., med bil d numreri ng . 
leve reros fö r 12 exp. i 
kora t-pa tron , 20 och 36 
exp. i unive rsalpat ron. 
N ,o Antal exp . Pris 
J 92 12 14: 85 
J93 20 17: 50 
J 94 36 22: 60 

Plåtar Nr J 36, Ge
voert Ponchromoso . En 
högkän sl ig , pankromat isk 
p löt , 32 Sch. 
Format cm. Pr duss. 

6½x9 4 , so 
9X l 2 7: 35 
10x 15 10, 10 
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Högglonsp ress Nr J 206. Behänd ig el ekt ri sk tork 
app a rat avsedd för a matörens beho v. Dubbel 
sidig, torkyto 24X 30 cm pö va rde ra sidan . Till 
pr essen an vänds glon sp lötor mot vilka kopiorna 
pö vanligt sött fostp ressos i vö tt till stö nd. Motto 
bi lde r upp löggo s med boksidan mat gl ansplöt en. 
I bägg e fallen hölls bilderna piano av spönn
duken . Tork t id en ä r 5- 10 min. Effekt 140 watt . 
Finnes för 125 e ll er 220 valt. Utan glonsp löta r . 

Pris 28: -
Gla nspl åt Nr J 207. Högg lonsförkromod mässing · 

plöt 20x 30 cm. 0,5 mm tjo ck. Avsedd för sövöl 
glanspr essar som för löngso m to rkning . Pris 9 : 80 

Glonspl öt Nr J 208 av högglanspo lerad a lumi-
nium 24x 30 cm. Pris 6: -

Högglanspress Nr J 42. Liten trevlig modell he lt 
i meta l l. Enkelsidig . Duken spännes effektivt med 
fjäde r och är lött att toga loss för tvättning . Effekt 
200 watt . l eve reras med en högglon sförkromod 
mössingplöt i sto rl . 21 x 30 cm. Finnes för 125 och 
220 V. Pris 34: -

Universalframkallare . 
Kodok D-72, fö r papper 
somt sköllromkollnin g av 
film o . plötar. En mjukt 
o. klo rt a rbetande from
ka ll a re sam ger goda 
resuhot med vacker gro· 
dotio n. 

Nr J 164. Förpack ning 
för 200 kbcm bruksfö rdig 
lösnin g. Pris 0 : 60 

Nr J 167. Förpack ning 
för 200 kbc m br uksfö rdi g 
lösn ing. Pris 0, 60 

Nr J 167. Förpack ning 
fö r 3 lite r bruksfördig 
lösnin g . Pr is 2: 30 

Nr J 163. O rig ina lflaska 
fö r 750 kbcm bruksfä rd i_Q 
lösning . Pris 1: 40 

Kodak finkornframkal
lore DK-20 för film och 
p löta r. Ger ult rafint korn 
och med ger dä rför kraf 
t ig fö rstoring . 

Nr J 33. Burk för 1 l it. 
lösni ng. Pris 2: 25 

Nr J 34. Burk för 4 l it . 
lösning. Pris 5 : 25 

Surt Fixersolt Nr J 35, 
Kodok, i burka r om 200 
grom . F'ör 2 l ite r bad. 

Pr is 1: 50 

' 11 
Ståndfromkollningsdo sa 

Nr J 3 ARO, ti llve rkad 
av syra fast ba kel it och 
med cellu loid band. In
satsen ä r stäl lba r för 35 
mm smö bildsfi lm, 4x6,5 
sa mt 6x 9 cm ru llfi lm. Do
sans rymd 310 kbc m. 
Komp lett med 6 cm bond . 

Pris 19: 50 
Celluloidband tör ARO 

fram ko I Ini ngsdc;o. 
Nr J 4. Bredd 4 cm. 

Pr st. 7 : 50 
Nr J 5. Bredd 35 mm. 

Pr st. 7: 50 

Emaljskål av kra ft ig vit
ema lj erad stö lp löt med 

Förstoringsappa rat Nr 
J 37. »Unip rin t Junior> för 
negativfo rmot: 6x 9 cm-
24x 36 mm. Med opo lg los 
men kon utan ä ndr ing 
fö rses med dubbelk on
denso r. Mycket lätt och 
snobb att ar beta med o. 
därf ör omtyckt av a ma
töre r . O bjek tiv l :6,3/75 
mm och tre ov mosk
nings bl eck . Ljuskälla : 
opa llamp o 100 wa tt . Utan 
la mpa . Pris 96: -

Opallampa Nr J 38. För 
fö rstor ingsappora ter . 100 
watt . Finnes för 110 och 
220 vo lt . Pris 3: 25 

Dubbelkondensor Nr J 
39 med fattning. Passan
de >Unip rint Junior> fö r
stor ingsopporot. Dio m. 
120 mm. Pris 56: -

Byggsats J 64 ti 11 hel
auto matisk fö rstoringso p
porat UNIPR INT 55 med 
dubbe lkondenso r . 

Pris komplett 290: -
Vida re beskriv ning i 

brosc hyr B 65. 

Nr J 14. Ett 
optiskt instrument med 
vars hjälp mon stä ll er in 
fö rstoringsoppora ten di
rekt pö negative ts silve r
korn va r igenom a bsolut 
skärpa lött och snab bt 
ernös. Helgj utet stat iv . 
Höjd 150 mm. Bruksa nvis
ning medföljer. 

Pr is 24: -

PAPPER 
blö kante r. 

Nr J 209, storlek 14X l9 Projektionslock Nr J '17, 
x 5 cm. Pris 7 : 20 med vars hjälp mo n kon 

Gevoert Ridoxpopper i 
fo rmat 6½ x 9½ cm, vitt, 
blankt . 100 och 25 fö r
packn inga r . 

J 117, Extra hart . 
J 118, Hart (hört ). 
J 119, Norma l. 
J 120, Weic h {mjukt). 
Pr 100 b lad 4: 90 
Pr 25 blad 1: 25 

Nr J 210, stor lek 19x 26 rita pö g los med b läck, 
x 4,5 cm. Pris 8 : 10 bly erts el ler för gpe nnor, 

va rigenom mon d irekt 
B L I X T A R gör skioptikonbilder .Aven 

Blixtpatroner J 67, rök- fö r reklo möndomöl är 
svaga pulver bl ixta r . detta lock vä rdeful lt. Av-
Stor lek l : lögsnos lött uta n att ef -

Pr st. 0 : 40, 10 st. 3: 50 terlömno spör . Flaskor 
Storlek 3, om 25 g r. med br uksonv. 

Pr st . 0 : 55, 10 st. 4: 80 Pris 3: 25 
C L A S O H L S O N & C : o A. - B., I N S J O N 

-

Moderna fotoalbum med blo d av ljus karto ng. 
Dels spira lhäftade oc h dels med löstagba ra b lod. 
Storl ek 22x 24 cm. 

Nr J 158. Pärm klädd med läderimi t . 20 spiral-
häf tade blod .. ......................... Pris 4: 40 

Nr J 162. Styv vadde rad pärm, klädd med skin n 
och naturfä rga t li nne. Dekor, »Törnr os>. 30 spiral
häf tade bl od . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . Pr is 11 , 25 

Nr J 22. Dito klädd med konstläde r . Deko r , »S ,t 
G öran >. 30 löstag ba ra bl od ... . . . .... .. Pris 9: 75 

Nr J 24. Dito helt klädd med skinn . Deko r , »Fre-
gatt>. 30 löstagbar a b lod . .... ... . . .. Pris 18: 50 

Nr J 23. Dito helt klädd med skin n. Dekor , 
>Orn> . 30 spi ra lhäf tad e b lod . . . . .. .. . . Pris 13: 75 

Färglöggning av fotografier är mycket popu 
lärt , lött .. att lär~ c:ich samtid igt en ro l ig hobby . 
N ögr a storre arti stiska a nlag orfo rdras e j. 

FOTOFÄRGER Nr J 10. 
Satsen innehöll er 4 ol ika 
trans par enta färger, rött, 
blött , gu It och grönt, som 
kunna b la ndas til l fl era 
oli ka fär ger och. nyan
ser . Med ledn ing av den 
medf ö lj a nde bruksa nvis
ning en kon va rj e ama tör 
själv utan svö r ighet fä rg
lägga sina fot ogr afi er. 

Pris pr sots 3 : 95 

Fotofärger Nr J 29. I 
satser o m 9 trans porento 
specio I färge r i fla skor 

l'ö mte pensel . Med d essa 
ärge r kunna äve n blan 

ka bilde r fä rgl ägg as och 
höq gl onsos . Genom 
bland ning kon vor ie 
tänkbar färgto n ernö s. 

Pris 7: 75 

Fotofärger Nr J 30. I satser innehöl lon de en tub 
var de ra av 12 sort erade fär ger , fö rsvognings
medel, pal ett, ter penti n, bom ul l och pin nar . 
Bruksanvis ning . Pr sots 15: 50 

Porslinsmålning 
Porslinsm61ningsfärger E 26. Lockerad pl ötl öd o 

innehöl londe 12 tu ber sorter ade färge r, lösnings
mede l, gl asy r, pe nslar och pa lett. Hä rmed är de t 
för amatöre r möjl igt att dekor era porslin oc h 
glos med beständ ig gla syr, dö den medfö ljande 
specia lg lasy ren br ö nnes i va nli g hushö ll sug n. Ut
farl iga a nv isni nga r medfö lje r . l ödo ns storl ek 23X 
9x 2 cm. Pris 31, -

Bronsfärg E '17 för ovo nst. po rslinsförglö do . Fin-
nes si lve r- och guld fä rg . Pr tub 1: 10 

Glasyr E 29, »Mo llond Gl oze>. I ½-oz fiasko. 
Pris 6: -

Ringolb um med pä rmar 
av pl astläder i svart e l ler 
brun fä rg . Med 10 st. lött 
utbytba ra moppa r lfic
kor l av glo sklo r, t jock 
ce l lofan . Ett utmä rkt al 
bu m för insättning av fo
tog rofier, brosch yrer, fri 
märk en m. m. Enklaste 
fotomonte r ing ty bi lderno 
behöve r knappt klis tras. 
Nr Storl ek Pris 
J 58 18x 23 cm. 18: 95 
J 60 25x 31,5 • 22, -

Extra mopp o r till 
stöende a lbum . 
Nr Stor lak 
J 59 15,5x22, 5 cm. 
J 61 22,5x 30,5 > 

ovan 

Pris 
0: 85 
0: 95 

Kartongblod, som pas! 
sor ti l l mopp arna J 59 o . 
J 61, för uppk li string av 
foto n, frim ärken m. m., 
hö lstonsode. Finnes i vit , 
grö, gröb lö, gu l, grö
brun, röd och grön fö rg
nyons. Förgprover B 61 
sändes pö begä ran. 
N r Storl ek Pr 10 st. 
J 55 15,5x22 ,5 cm. 0: 50 
J 56 22,5X 30,5 > 0: 85 

Fotoetui Nr J 62 med 
pä rmar av brun siden
motterod pla st, med 10 
st. lött utbytb a ra moppar 
av g losklo r ce l lofan. För 
foto n elle r negativ i 
sto rl ek 6X 9 el ler mind re. 

Pr is 2 : 25 
Moppor Nr J 63, lösa 

fi ckor til I J 62. 
Pr is pr 10 st. 1, 45 

Fotohörn Nr J 181, tro ns
po rento och d ubbelsidigt 
gumme rade . I oskor om 
1()() st. Pris pr ask 0 : 60 

Skyddsfodrol av söm
svetsad klor pl ast . Sto rko 
och behag liga skydd för 
fot o n, kar tor, körko rt m.m. 
Nr Storl . mm. Pris 

P 70. 55x7 o o, 40 

Skärmaskin Nr J 31 med 
cen timeter rutot skörbord 
av bake lit. Kniv och on · 
höll av prima stöl. Cel 
lu loidlinjol . Skö rl ängd 16 
cm. Pris 19: 50 

Skärmoskin Nr J 32 
, Prominent> . Helt av stö l 
lackerad i bengul fä rg . 
Groderad celluloidlin ja l. 
Skörlöngd 25 cm. 

Pris 33: -

Amotörolbum, fö r upp
klistring av bild er.. Pär
mo r av läderkarton g . 24 
sido r. 
Nr 

J 100. 
J 101. 

Storl . 
27x 20 cm. 
33x2 4 cm. 

Pr is 
1: 85 
2: 20 

, Foto-dubb » J 43 för 
trickfotografering , s. k. 
dubbe lgö ngar ebi lder. 
Apparat en passar a ll o 
kameror. Beskrivnin g med
fö ljer. Pris 6: 25 

Fotovät ska J 4A. l jus
känsl ig lösn ing fö r ko
p ier ing av fotog rafie r pö 
tyge r och även andra 
moteriol. Ger tvött ökto 
blö färg. Förfa ra ndet ör 
mycket enkelt och bruks
anvisn ing medfölj er. 1: 95 

Stereoskop U 214. Bi ld
kikare för 3-dimensione l
lo bi lde r, som ger eno
stöe nde natu rtrohet oc h 
liv öt bil derna. Passar 
nedon st . bi lder . Pris 4: 25 

3-D bilder i äkta färg 
fo to för ovo ns t. stereo 
skop . I serier m. 5 olika 
b ild er . O li ka seri er f in
nas äve n av varje nr . 

P 71. 65x 95 o, 50 
P 72. 90x 120 o, 65 

Nr U 215, badflickor. 

P73 . 95x130 o,ro 
P 74. 11sx 155 o, 95 

Nr U 216, landskap . 
Nr U 217, stadsbilder . 

Pr serie 3: 75 
P 75. 160x220 1: 40 CL Ä S ÖH L SON & C.-,-::o:-.A-.--;;B-.,-l"N..-7S'J"O'N.,-.....;_ ___ ..;.;.;..;.;;.;..;.._.....;_;,_;,:_.;,._ ______ ......,.10...;_3 
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Fickmikrosko p Nr U 1287. 

Utfört i fo rm av en pen
na av fö rn . mässing . Trot s 
de små d imensionern a 
ger mikro skope t mycke t 
sko rp a och rena bilder i 

Fickmikr oskop Nr U 1300. Ett precis ionsutfö rt litet 
mikroskop med 6 försto ringsgrode r, 40-120 gg r. 
Svart lacke rad hylsa med fint fö rnicklade dela r . 
Förnämsta tyska t il lverkning. Storlek 145x 17 mm. 

Pris 36: -

' 25X fö rstoring. Längd 
125 mm. Med löde rf od rol. 

Pris 12: 75 
Fickmikr oskop Nr U 1291 

i storl ek som en fi ckp,rn
no, 12 cm långt , med 
klip s. Ger klor och tyd 
lig bi ld med co 25 ggr 
förstoring. Pris 7: 80 

Mikroskop Nr U 99. 
Precisionsutförond e med 
kuggstång och dr ev för 
inställ ning. Föllbort för 
olika vinkelinstölln ingor . 
Runt bord m. fjädrande 
preporothållore . Revol -
verblöndore. 1 okulor 
och 3 ok rom otisk .o ob
jektiv . Förstoring: 60, 120 
och 180 ggr. Med 6 pre · 
po ro tglos och fö rvori ngs
lådo av trö. Höjd 20 cm. 

Pris 54: -

Mikroskop Nr U 1187, 
ov frostlackerad meta ll 
med fö rk romad obj ektiv
tub . 1 objektiv o . 1 oku
lor . Friktionsgrovinställ
ning . Fininställ ning me
delst snäckgån g. Ställba r 
p la nspege l o. fyrkantigt 
objekt bo rd med fjädra n
de hål la re . 5 preparat 
medf ö lj er. Förstoring co 
60 ggr. Höjd 16 cm. 

Pris 18: 50 

104 

Fickmikrosk op Nr U 228 i samma sto r lek och 
utseende som fö reg . men med fö rsto r ing ~O, 50· 
och 60 ggr. Pri s 10: 75 Kikare Nr U 109. Av 

plas t och mycke t lött . 
Mittd rev och stäl lba r fö r 
o li ka ögon ovstån d. För
stori ng 2½ ggr. Ljus· 
atvrko ~O. En utmä rkt 
kikare fö r sport och 
iokt. Hä id 12 cm. Linser 
~v psimo optiskt g los. 

Skolmikroskop Nr U 98. 
Av mässing. M ed stöllb or 
bel vsningssp ege l och 
ijödr o nde pr eporot hål 
lo re . Skörpe instöllning 
genom vridning av oku · 
Joret. Med 3 preparat · 
glos . Förstoring 50 ggr . 
Hö jd 9 cm. 

Pris 5 : 60 

Trådräk nare Nr U 1179. 
Hor sko rp optik med för
storing 16 ggr . Gjord ov 
mässing i hopfäl lbar fick 
modell. Pris 3: 10 

• Lupp N r U 1138 med 
infottni ng av sva rt boke 
lit , storl ek 30x 36 mm. 
Förstoring 2½X Pris 1: 25 

31/,X > 1: 40 
5 X > t : 80 
8 X > 3 : 50 

I 
I 

Trekantsprismo Nr U 81. 
Storl . 30x73 mm. 33: -

Pent agon pr isma Nr U 82. 
Storl. 38x 78 mm. M ed 
skår a för genomsikt och 
vridb a rt dommskyd d. 

Pris 44: -

Ovan ståen de instrume nt 
äro av förn ämsta tyska 
t illverkning med omsorg s
fullt slip ade pr ismor . 
O umbä rl iga v id föltmöt
ning och ka rtläggning 
m. m. Se vi dar e hä rom i 
vår bok ,Fältmätning och 
ovvögning > Nr B!\ 378. 

Kortmätare direkt av
lä sba r i km och dela r 
därav för 8 oli ka kort
skolor, d ubb e lsidig . He lt 
av förni cklad mässing 
med kupig a glos . Med 
läde retu i. 

N r U 1286, med bygel. 
N r U 1285, med skaft . 

Pris 6 : 80 

· Pr is 11 : 75 

Kikare N r U 108. Av 
metal l, svortl ockerod med 
mittsk ruv fö r inställnin g
en. G er tydlig bild och 
är i rots det b illig a pri se t 
fullt a nvändbar. Höjd 9 
cm. Pris 4: 25 

Dörrkikare Nr U 1203. 
Monteras i dörr och med
ger genom ett sinn rikt 
l inssystem öve rb lick över 
hela det a ngränsande 
rummet. O bservation i 
andra rikt ningen ä r där
emot omö jlig . Ställb ar för 
olik a dörrtj ockl eka r . 

Pris 3 : 50 

~ ~ Ko~ pas~er 

~ ·,,1-'·-~4F 
Urmakare lup p U 1234, .r, ,, · ~ ~ 

""'"" ""'" ' ""' ' · • k. ~ stenhålslupp . Pris 3: 90 Nr U 961, typ , Silv o 15> militärmod e llen._ För-

Spegel N , U 1209. Tand
läkarsp eg el av fö rkromat , 
rostfritt stål. Dio m. 22 mm, 
Längd 16 cm. Värdefullt 
hjälpm edel vid diverse 
unders ökningar inom ro · 
dio och f inmekonik m. m. 

Pris 3 :70 

Spegel U 97 är i likhet 
med U 1203 men i. enk
la re utförande. Pris 1: ?5 

sedd med skydd slo ck av svortl ocker od ... o.lum_in,um 
över huset invänd igt syfts pegel som mo1l1ggor ett 
mycket nog g ra nt uttagande av syftlinje r . I _ö_vrigt 
samma som , Sil vo h. En stork, praktisk prec1s10ns
komp oss med vörldsry kte. Pris 32: -

Nr U 68, typ , Silvo l >, är speciolvötskefy lld, 
fun,i eror perfekt ned t ill minus 42 grader. Storl ek 
6x i2,5 cm. 400-grod ering på kompasshuset, och 
6300-grodering på l inj ale n. Pris 22 : -

N r U 69, typ , Silv o 2> i storl . 5X 10 cm. 400-gro· 
dering . Vä tskefylld . Pris 18: 50 

Skol kom pass N r U 71, typ ,S i lvo 5>. Med luft 
fy llt kompasshus och linjal i storl. 5x7,5 cm .. Ho r 
samma utföronde i övrig t som de dyrare ,S il vo>· 
kompasserna . Pris 5: 50 

C L A S O H L S O N & C : o A. · 8 ., 1 N S J O N 

G lasögon m. cellu lo id· 
bågar i mode rn form, le
vere ras fä rd ig a med pr i
ma tyska glo s. Finnes på 
loger i fö lj a nde d io p
tr ier, + l, 1½, 2, 2½ , 3, 
3½ , 4, 5 och 6. Glöm e j 
a ntec kna F-11skat nummer. 

~~ vv 
U 184 f . herrar. Pris 12 : 85 

U 183 t. dome r . Pris 7 : 95 

G lasögo nfod ra l ov möns
terpr essat läder. 
U 258 f. domgl. Pris 2: ~5 
U 259 f. herrgl . Pris 2: 3ö 

Dimgla sög on Nr U 78, 
med sköldpaddsfä rg ade 
bågar i ame ri kansk mo
dell. Ger god sikt i dim
ma, dis och skymning . 

Pris 6: 95 

Solglasögon Nr U 19 
m. pol a ri serade sp litt e r
fria glo s i gr åblå färg. 
Amerik. vörldspotent. Po
larisering en gör att allo 
irrit erande o. bländand e 
ljusref lexe r fö rsvinner . 
Fod ral av konstlöder . 

Pris 12: tO 

'" Solglasö gon Nr U 20, 
den moder na , omer ikon
sko stil en med gu ldfärga
de bågor och behagligt 
gr öna gl es. Pris 5 : 25 

©---:'. L 
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Barometerblomman Nr 
U 1108. En na turtrog et ut
förd liten krukväxt med 
en blom ma, som visor 
den kommande väderle
ken geno m att byta färg . 
Bruksanvi sning medföljer . 

r 'tUQ l: oz. --· 

Minimatermometer Nr U 
1288, rund g loste rmo me
ter med förn ick la de önd
beslog . + 40 t ill - 40° C. 
Längd 17 cm. Pris 3 : 95 

Fönstertermomete r Nr U 
1123, spritfylld och med 
tyd lig avlösning +SO till 
-40 gr . C. Längd 20 cm. 

Pris 1: 90 

Fönste rtermomete r N r U 
175 som fäst es på et' 
ögonb li ck med gummi
sugf ot på fönsterrutan. 
Längd 22 cm. Graderad 
+4 0 och -40 grader . 
Spritfylld . Pris 2 : 95 

Fönsterter mometer Nr U 
1290, spritfylld , med läm. 
beslog. Längd 22 cm. 

Pris 3: 10 

Boct erm ometc r N r U 
1151 med hylsa av bok. 
Längd 26 cm. Pris 1: 80 

Resetermo meter Nr U 
79 som förvaras i förn. 
mössings,,ylso längd 13 
cm, med kl ips och ring . 
Graderad +50 och - 38 
grader . Pris 6 : 30 

Febertermom eter av först· 
klassigt fab r ikat. Läng d 
13 cm. 
U 219 m. spets. Pris 2 : 20 
U 218 m. kula. Pri s 2 : 45 

Hylsa fö r febe rtermo
metrar av vin röd plast 
e l ler förn . mässing . 
U 220 mässing . Pris 0: 50 
U 221 p last. Pris 0 : 30 

Fönsterte rmometer Nr U 
1289, Mini-Moxi . Om sorgs
fullt utförd och monterad 
på slipad glosplott o . Om 
stäl lningsvred av fö rnick
lad mässing . Visor nat
tens lägs ta och dagens 
högsta temp era turer. 
Plattans storl. 200x 60 mm. 

Pris 15: 50 

Rumstermometer Nr U 
1122 med Reoum ur , Ce l
sius och Fahrenheit gra
deringar etsad e i tiock 
mössingsplotto. Höjd 13 
cm. Pris 2 : 10 

Rumstermomete r Nr U 
1121 på a luminiump lotta, 
längd 11 cm. Pris 0: 95 

Rumstermometer Nr U 
1120 på lackerad trä
plotto , län gd 11 cm. 

Pris 0: 90 

Kötte rmorneter Nr U 
1292 med rostfri plotta o. 
spets. Termomete rn an
vändes vid ug ns- o. gr yt
stekn ing av kött och g ör 
slut på all gi ssning om 
när steken ör fä rdig. 
Bruksanvisn ing medfölie r. 
Längd 165 mm. Pris 2 : 85 

A kvarietermom eter Nr 
U 21. Flyte r i upprätt läge. 
Utmärkt även som ba d
termom ete r , för fo to gra
fi ska bod m. m. Längd 
150 mm. Pr is 1: 35 

Termome~r Nr U lITT 
fö r källare, ky lskåp, kyl
rum m. m. Groderoa + 40 
och -30. Pris 1: 60 

I""\\~ '\.. 
~ 

Fjädervåg Nr U 126, av 
lackerat jä rn . Lämplig 
som hushå llsvåg, fiskvåg 
m. m. Väger upp till 12 
kg. Pris 1: -

Barometer Nr U 1267 i 
hölje av po lerat moho,i
ny förgot trä . Diom . 13 
cm. Kupigt glo s i fö rnick
lad ring. Pris 18: 75 

Baromet er N r U 1189 
i elegant utform at t rä
häl je i form av en 
skeppsro tt . Baromete rhu
sets diom. 13 cm. K·upigt 
glos . Pris 24 : 75 

Märkesskäldor öra myc· 
ket deko rativa o . prok· 
t isko för uppfästn ing av 
medal jer, märken o. dyl. 
Bokstycke ov masonit , 
fr amsidan vadd erad och 
öve rklädd med silk eväv· 
nod i hög kvalitet. 

Sköld Nr U 99~, höjd 
20,5 cm. Pris 5: 25 

Sköld Nr U 1000, höjd 
29.~ cm. Pri s 7 : 25 

Bilte rmometer Nr U 1119, 
C. F. gradering. Med nål 
på bok sidan varmed den 
lätt föstes på önskad 
plats i bilen. Höjd 6 cm. 

Pris 1: 30 

Spo rttermometer Nr U 
1118 av mässing i form av 
en skida, med söke rhets -
nålföste på boksidan. 
Längd 6 cm. Pris 1: 25 

Pr is 1: 75 
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Gökur i den gamla 
godo schworzwoldkvoli
tån . Med tonljöd erslog o. 
gök som ropar en gång 
varje kvart och dessutom 
vid hel t imme antalet 
timmar . Prima mässing
ver k med söke r gång. 
Vack ert och djup t skulp 
terad framsida. 
Nr U 461, höjd 28 cm. 

Pris pr st. 39, 75 
Nr U 462, höjd 40 cm. 

Pris pr st. 59: 50 

Tyrolerur Nr U 2510. 
Trevligt utfört i for m av 
ett tyrolerhus, laserat o . 
mölot i vackra färger. 
Pendeln är utformad som 
en gunga med ett nati o
nalklätt por . Prima mös
singsve rk med fjäderupp
drog. Stor lek utom pen
del 20x 16x 10 cm. 

Pris 19: 50 

Tyrolerur Nr U 251. 
Samma utförande som fö 
regöende men med in
byggt musikverk som spe
lar en vacker melodi var
je hel timme . Pris 32: -

Väderlekshus Nr U 1277 
med lodur och termome
ter . Höjd 25 cm. Vid vac 
kert vöder kommer gum
man ut och vid döligt 
vöder gubben . Huset i 
vackra tyrolerförger. 

Pris 14: -

Väderlekshus Nr U 1301 
i likhet med nr U 1277 
men utan klocka. Höjd 
18 cm. Pris 6: -40 

Väggur Nr U 1257 av snidat och brunb etsat trä 
I gökursm odell, men utan gök. Pendelverk med 
lod . Höjd 18 cm. Pr is 5: 85 

Gökur Nr U 1258 med prima mässingv erk och 
gök som ropar en göng varje kvart. Höjd 24 cm. 

Pris 14: 90 

106 

Vöckarur U 24-4 med 
prima verk . Elfenbenslör 
god tavla med nottlyson
de siffror och visare . 
Lackerat hölje med för
gy lld a fött er o. handtag . 
Kupigt glos . Dio m. 9 cm. 

Pris 6: 75 
Väckarur Nr U 1294, 

med lac kerat fodral, 11 
cm i di a m. Med kraftig 
klan g. Prima mässing s
verk. Pris 11 : 75 

lekstugeur Nr U 1307. 
Ett l itet näpet pendelur 
med prima fjöderverk av 
mässing. Emaljtavla med 
bl omstermotiv, 6 cm i 
dio m. Pris 8: 80 

Moraklocka Nr U 6. Av 
mö lot trä m. prima mös
singsve rk. Höjd 32 cm. En 
upp skotta d pr esentartikel. 

Pris 13: 85 

Urbyggl6da Nr U 1308 
med allo detaljer för 
sommonsättonde • av ett 
riktigt väggur, som går 
med lod och pendel. 
Höj d 18 cm. En intressant 
och läror ik byggsat s. 
Svensk monteringsa nvis
ning. Pris 9: 85 

Il 12 I 
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Köksur U 249 med 8-do
gors pr ima verk och fyr
kantig tav la i bengul 
färg . Storl. 23x 23 cm. 

Pris 16: -

Cykelur Nr U 265 
,Exact>. Med prima verk 
; förkro mat hölje o . läste 
för styrstången . Svart tav
la med själ vlysande siff
ror och visare . Vatt en
skyddat och med söker 
gång. Diom . 55 mm. 

Pris 11: -

Insatsverk fö r inbyg g
nad i fodral efte r behag. 
Prima mässingsverk med 
40 tim . gångtid. Diom. 55 
mm. För fod er från 30-
45 mm tjo cklek . 

U 75, med lärnick lod 
frontr ing . 

U 1293, med po ler ad 
mössingfrontring . 

Pr st. 6 : 95, duss. 68 : -

Nr U 74 är i l ikhet med 
U 75 men försett med 
vöckorve rk. Pris 8: 75 

Insatsverk med förgylld 
frontri ng och romerska 
siffro r och visa re. Prima 
mössing sverk, diom . 62 
mm. 

Nr Urtavl ans färg: 
M 245, elfenben. 
M 246, koppor. 
M 247, svart. 

Pr st. 9: 25 

CLAS OHLSON & C:o A.- B., lN ·S-JOt-f 
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Urverk Nr U 203. 8-do
gor s gångverk lämpl igt 
för bords- och köksur . 
Helt av mässing . Slilton 
kor gång . Ni vorox-spirol, 
lagrad i 2 safi rer . Front
uppdrog . Storlek 57x73 
mm. Med visare . 

Pris 14: 50 

I nsalsverk Nr U 248 för 
inbyggnad . Prima mös
singsverk . Diom . 11 cm. 
För foder i tjockl. 35-45 
mm. 2-lärgod tavla med 
förgyllda romerska siff 
ror och visa re. Polerad 
mässingsglasring m. diom . 
12 cm och kupig t gl os. 
Ett stiligt verk. 

Pris 15: 20 

Bordsurverk Nr U 191. 
8 dagars prima anka r
verk med 4 stenar . Pole
rad glosr ing 115 mm 
diom . och kupigt glos . 
Elfenben sfärgad tavla m. 
förgyllda romerska siffror 
och visare . Ett högkl as
sigt verk i förnämt utfö
rande. Pris 28: 50 

Lodurverk Nr U 100 ä r 
avsett för den som sjä lv 
önskar tillve rka sig ett 
golv - e ller väggur med 
8 dagar s gångtid , hel- o . 
holvtimslog . Verket är ett 
ged iget mässing verk med 
ståldriv , storlek 150X l50 
mm å tfö lj es av klang skå l 
med läst e. 50 cm lå ng 
pend el, visare , två stiliga 
lod av mässing storlek 
230X 40 mm, loden s sam
manlag da vikt 4,5 kg . 
A vstånd mellan vi sornas 
centrum och pendel ski
va ns cent rum ör 41 cm. 
Minutvisar ens längd 12 
cm. All o detaljer till sam
mans väg er 6,8 kg . Vid 
ord er uppgiv Eder när -
maste järnvägsstation . 
Verket levereras fullt 
kompl ett fö r inmonte ri ng 
till det låga pris et kronor 
78: 50. 

Väggursverk Nr U 211. 
8-doga rs Westminster 
verk helt av mass1ng. 
Väl lj udand e Westmi nster
slog på 8 stavar . Matt
fö rsilvrad tav la och pen
del. Svarta v isare. Ver
kets sto rl . 130x 130 mm. 
Tavlans diom. 205 mm. 
Tonstavarnas längd 39 
cm. Komplett fö r inbygg
nad i fod ra l. Ett förnäm
li gt verk . Pris 71, -

Bordsursverk Nr U 210. 
14-dogars Bordsurver k 
Bim-Bom, 5 stava r i längd 
28 cm. Pendel av pole rad 
mässing, längd 11 cm. 
Verkets stor lek 106X94 
mm. Med visare men 
utan tavla . Pris 35: 50 

Urverk Nr U 209. 8-do
gors pendel gångv erk för 
bords- och köksur. Helt 
av mässing . Frontupp
drog . Bredd 60 mm, höjd 
med pendel 100 mm. Med 
visare . Pris 10: 90 

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

Pendylverk Nr U 206. 
14 dagars gång m. ho lv
timmesslog på klocka . -
Grohomgång . 10-kuggode 
drivore av hårt stål. 
Verkbottn a r av 1,5 mm 
tjock mässingplåt i sto rl. 
95X ll7 mm. Poler ade fjö
derhus , bottnar, pendel
upphängning och pen del. 
Rund, elfenb ensfärgad 

Elektriskt urverk Nr U 
933. Ett 15 stenars ankor 
verk av hög sta kvolitå i 
dommtätt hö lje av pla st. 
Cent rumfo stsättning. Ett 
f icklampsbatt eri använ
des som strömkä lla och 
räck er 5-6 månader. 
)b s. Visar e medfölj a icke . 

Storl . l-Ox 35x 28 mm. 

urta vla med romerska 
siffror. Frontregl ering. 
Polerade och graverade 
renäs sansvisa re av mäs
sing. Halvmass iv glosring 
av polerad mässi ng, 175 
mm i diom . och kupig 
glas . Ett gediget pendyl
verk av fö rnäm sta tyska 
tillv erkning. Pris 72: 

Pendylverk Nr U 207. 
Samma som nr U 206 
men med g losring i diam. 
190 mm. Pris 77: -

Bladguld, se sid. 44. 

' 
-

Pris 28: -
Visare passande t i ll 

verk U 933. 
Pris pr sots 1: 50 

U 144 fö r 22 cm tavla. 
U 145 för 28 cm tavla . 

' 
' 

Synkronverk Nr U 742 
för 110 e ll er 220 V. växel

Batteriurverk Nr u 193. ström . Ett verk för dem 
rund modell m. centru m- som sjä lva önska tillver 

fostsöttning . Högklassi g ko ett e)ektriskt ur att 
ank k h d - koppla direkt på belys-

orver oc . ommtot ning snätet. Centrumfast -
kåpa av bakelit , 65 mm " tt · y · df " I" 
i diom . Ett fi ckla mpsbot- t~k n1ng. ,sore m~ o_1er 
teri onvöndes som ström- e. Pris 27 · 50 
källa och rä cker ca 6 Visare passande till 
månader. Röd kabel an- verk U 742, med sekund
slutes ti ll plus !batteriet s visare . Pris pr s·ots 1: 75 
korta fj öderl. Med visare . U 142 för 22 cm tav la . 

Pris 35, 50 U 143 fö r 28 cm tavla. 

Musikverk 

Musikverk Nr U 37. Schweiziskt fabrikat , fö r in
montering i ett oänd ligt anta l sake r såsom skrin, 
flaskor, leksaker m. m. Speltid ca 3 min . Med 18 
stämmor . Storl ek 52X 45x1 5 mm. 

Följa nde melodi er finnes: Harry Lime, Trink
Trink -Brii derlein , Rose Marie, Godnattva lsen, Stilla 
natt , Paradmarsch, Helan går , Sjösolovols, Svarte 
Rudolf, Donouwelle n, Blå Donou och Du gamla, 
du fria . Pris pr st. 8 : 50, duss. 79: 50 

Musikverk Nr U 131, speltid 5 minut er . Storlek 
64x 54x24 mm. Med 22 stä mmor. Vikt 200 gram . 
Melodi ,Flotta rkär lek>. 

Pris pr st. 9: 50, duss. 89: 50. 

Musikverk Nr U 132, med 28 stä mmor, sto r vals, 
5 minuters spe ltid . Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 
gram. Ett klangrent verk med vacker musik. Föl
ja nde me lodie r finnes, Lily Morlen, Wiener Blut, 
Ave Maria, Do llarpri nsessan, Bloue Donou och 
Vårt land vört land . Pris pr st. 12: 75 
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UR- reparatj :>ner 

Vi åta ga oss repar a
tioner på allo slogs 
fick- och armbandsur 
och go rontero ett fö ret· 
klossigt, lock mössig t 
arbete till \ögsto möj
li ga prise r. 

Om N i önskar få en klocka repa rerad, slå 
in den omsorgsfullt i ett paket oc h \ögg öven 
i paketet ett skriftligt medde la nde om vad 
Ni vill vi skall g öre åt klockan t. ex. rengö
ring , ny ljö de r, nytt gl os etc. Repa rationen 
kommer därefter att utföras på kortast möj- 1 
lig a tid . 

Om vi efte r unde rsöknin g av klockan skull e 
anse att reporot ionskostnoden bli r völ hög i I 
fö rhållande t i ll k lockans värd e, medde la vi 
Eder på fö rhand reporotionskoslnoden, va r
efte r Ni sjö lv lår avgö ra om kloc kon ska ll ! 
togas i a rb ete e ll e r ej, 

VI GARA NTERA att reporot ionskostnoden blir i 
den \ög;t o möj l ig a , utan efte rsätt ande av r 
fo rdrin garna på omsorgsfullt a rbe te . ! i .. , lll ll lltlt_, ____ _ __ _ 

ARM BANDSUR UTFORSÄLJAS BI LLIGT 
Onskor Ni en ny klocka? Passa då på och rekvi

rera vå r broschyr B 64 som upptager her r- och 
do mormbondsu r i olika p r islögen vorå vi lämnar 
30 % rabatt extra. 

Urbond ov rostfritt stål. 
He\ lj ödrande mod e ll. 

U 256, bre dd 8 mm. 
Pris 5 : SO 

U 257, br ed d 16 mm. 
Pris 5: tO 

Läderband . Extra pri ma 
svenskt kvol itetsbond m. 
spö nne av rostfritt stål. 
Al lo b redde rna finnes i 
lö rg erno bru nt , svart o . 
beige. Bredd Pris 
U 1136. 10 mm l : 62 
U 1135. 12 > 1: 65 
Ul132 . 14, 1, 68 
U 1133. 16 1: 70 
Ull34 . 18 1: 75 

Rototor Nr U 264 för 
4,5 volts li ck lo mpsQotter i. 
Bästa rö rlig a skyltfön ster
rek lam för a l lo br ansche r . 
Går 6-8 veckor med 
samma batt e ri. Bösto 
schweiziska precisions
fab r iko t. , Hö lj e av svar t 
bo~e lit ,med pl ats fö r 
batte ri :inuti. Med 10 cm 
skivtallrik . Pris 42, -
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Sax länka r, extra prima 
tyskt fabrik at, he lt av. 
ros tfritt stål. 

U 254, bredd 14 mm 
Pris 13: 85 

U 255, bredd 8 mm 
Pris 13:75 

D ,o i gu lddouble med 
under de l av rostfritt stå l. 

U 252, br edd 16 mm 
Pris 21: 75 

U 253, br edd 8 mm 
Pris 20 : 50 

u 
Urbond N r U 167 av 

rostfritt stå l, s, k. sax
länkar, Japansk t lobrikot. 

Bredd 9 16 mm. 
Pris 6, 25 6: 20 

Ur bond Nr U 169 ör i 
li khet med U 167 men fö r
gylld öve rde l. 
Bred d 16 mm. Pris 6 : 75 

Ur bond Nr U 170 av 
fö rg ylld meta ll. 

Bred d 9 16 mm. 
Pri s 5 : 25 4 : 85 

Uro rmbond Nr U 817, 
ov rostfritt , högglonspo
lerot äde lstål i hög sta 
kval ite t. Eskil stunolo br . 
med . ma ngl ade länk ar . 
Bredd 7 9 12 mm 
Pr is 6 : 85 6: 90 6 : 50 

RAK
appa ra ter 

Rokoppo rot Nr U 53. 
BRAUN , fö r snabb och 
pe rf ekt rakning . En ov 
de effektivaste och mest 
omtyckta rakappa raterna 
och den mest ,s lätrak an-
de>, med sitt tunna skörblod, endas t 0,05 mm 
tjockt. Radiost örni ngsfri. Med vösko . Omk opp lings
bar fö r 125 elle r 220 V växelst röm. Pris 69: -

Rokopporot U AS, PHI
LISHAVE-DUBBEL med 
dubbla rote rande kniv a r , 
ger en snabbar e och be
kvö mo re e l-ra kning . Den 
ö r självs mör jande o. ho r 
sji:ilvskörponde knivar . 
Störningsfri . Tystgåen de. 
$-mörkt. Om stö ll bo r fö r 
o lika nötspönningor och 
går på både lik - och 
växe lström. 1 års ga ranti . 
Med stiligt läderfod ra l. 

Pris 88: -

Strigelopporo l N r U 785. 
En myc ket eff ektiv , lätt
skött och elegan t appa
rat tillv erkad av mäs
sing med hölje av p last. 
Extra p ri mo svenskt lo
brik ot. Storl ek 61 x37x28 
mm. Butiks pris 11, 50. 

Pris 7: 50 
Pr 10 si. 63: -

Rakhyvel Nr U 113, 
, Gilette> av meta ll med 
2 fö rstklassig a rakbl ad. 

Pris 1: 40 

Rakblad , Cleo,. Sand
vi kens speci a ll egerad e 
stå l ex tra pr ima svenskt 
fa brik at. 

Nr U 222. , B r o v o>. 
Pris pr 5 ,I. 0 : 25 

Nr U 223. , C I e o>. 
Pr is pr 5 st. 0: 35 

Nr U731. , Mentons>. 
Pris pr 10 st. 0 : 45 

Rokopp orot U 300. Den 
nya , Broun 300>. 

Pris 99: 50 
Nä rmare besk ri vning 

bro schyr nr B 62. 

Raka ppa rat U 50 är av 
schweizisk kval itet, t ill fö r
lit lig och eff ektiv. Om 
stä llb ar fö r 110-220 V 
växe lström. I läde rfodra l. 

Pris 39: 50 

Hårk\ippning smoskin Nr 
U 39, av fö rnic klat och 
blankpol erat stå l. Stäl l
ba r för 3 olik a hårlän g
de r . Pris S: 25 

Shingel maskin Nr U 40, 
bästa engelska lob r ., av 
pole rat o . fö rnicklat stå l. 
Klipp er int ill 1/10 mm. 

Pr is 6 : 10 

~ 
Hårpu tsore Nr U 1283, 

med vil ken mon sjä lv 
kon putsa hå ret ful lt pe r
fekt. Omställba r f. o lik a 
skörl öngde r . Omtyckt o. 
populä r blond båd e do
mer och herrar . Spo r tid 
o. penga r . Till verkad av 
p last, va nligt rak bl ad in
sättes . Pris 1: 60 

Ma nschettknappar Nr U 
952, av orima rostfritt 
stå l blan kpo lerade . Slöt , 
förnä m mod ell med rö r
lig bokp lotta. 

Pr por 1: -

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

Askkopp, som är idea
li sk för allo rökare. Ing o 
osande limpor o. ingen 
aska som b låse s omkring. 
M ed ett tryck på knop
pen tömm es askfate t i 
den unde r ligg a nde täta 
behål la ren , Fot o. meka 
nism är av förnick la d 
mässing , medan behå ll a
ren linnes fö rnickla d 
e l ler av mormo r.. En 
trevlig pres entart ikel. 
Höjd 15 cm. 
U 1004, fö rnicklad. 16, -

Cigarrettpi stol Nr U 115. 
Kombinerat fod ral och 
tändare. Vid t ryck på av
tryckaren öppna s locket 
och vid nästa tryck tän 
de r lå gan. Elegant sva rt 
utfö rande. Pr is 7 : SO 

U rll00
5
, mo rmor. '27: 

50 
Ci garre ttä ndare U 261. 

En på lit lig och omtyckt 
tänd are av förnicklad 

·. meta ll . Hö jd 6 cm 1: 75 

Tändste n U 262 ti ll ci
ga rret tä nda re.. Hy lsa m. 
6 stena r. Pris 0: 25 

Slipskaru sell Nr U 1141 
av lättm eta ll , lacke rad i 
brun t o. guld . Den rote 
rande hängar en hor 
plats fö r 16 slips a r. Sko
po r ordn ing och redo i 
ga rde roben . Storl ek c :o 
15x 13 cm. Pris 2: 95 

För VIN
beredningen 

V i njäst . av >Kitz in ger s> 
fobr . I fl asko r räckand e 
för 30 lite r v in . 

Nr U 102 .. Modeiro . 
Nr 103. Portvin. 
Nr U 104. Sherr y . 
Nr U 107. Champagne . 

Pris pr fiasko 2 , -
Vinsyra Nr U 42, i på

sar o 10 gr a m. 
Pris p r påse 0 : 15 

Vinfärg Nr U 44. Fö r 
färgning av vin, I kops
lo r om 12 gram . finn as i 
följ ande färgnyanse r . 
Portvin , Mad e ira , Sherry. 

Pris pr kapsel 1: -
Arouson tob letter N r U 

232, anvä ndes fö r att av 
br yta jäs ningen el. bort 
tag a jö stsmok, I rul lor 
om 10 st. tablette r . 

Pris p r rull e 0 : 50 

Toboksdo; a Nr U 1115, 
av rostfritt stå I. Stor\. 65 
X 20 mm. Pr is 2: 40 

Jäsrör Nr U 41. Passa r 
för damejeonn er om 10 
till 65 l ite rs ry md. 

Pris p r st. 1: 20 
Häver! Nr U 106, fö r 

dvd rogni ng av vinet , 
gummislangen 125 cm 
löng och gl ossugrör. 

Pris pr si. 2 : 50 
Etiketter , lä r vinf laskor, 

i vacke rt litogr. tryck, i 
svart , gu ld o . rött. Stor
lek 9x l 2 cm. 

Nr U 226, fö r Madei ra . 
Nr U 227, lär Portvin . 

Pris pr duss. 0 : 80 
Kap syle r N ;' U 229, av 

tennlo li um, passande 
vanl iga vi nflasko r , Finnes 
i sva rt, röd ,o. gul lö rp . 

Pr is pr duss. 1: 15 
V inbo ken Nr BB 88, (se 

sidan 14). 

f ågelmotkorg Nr U 1180. 
Föstes di rekt på fönster
rutan med den kraftiga 
gummi sugfoten och sitt er 
sedan säke rt. I korgen , 
som är av lörtent och 
lackerad stå ltr åd, ilägg es 
ta lg , ostkante r, bröd el. 
annan lämplig fåAelfi\do. 
En sådan korg, elle r flera 
med olik a mot, på ett 
fönste r fo rmlig en d ra r 
fågl a rna till sig. Ett dy 
likt >låg e llönst er, är ett 
glott ins lag i vint erb il
de n, ett trevl ig t säl lskap 
för böde ung och gom-

mol, somt en god hjälp 
fö r våra nyttolåglor i 
vinte rky lan. 

Pr st. l: -, duss. 7 : 85 

Sugfo t Nr U 1181 sam
ma som till l ågel motko rg 
U 1181. 

Pr st. 0 : 35, duss. 2 : 95 

Vindfl öjel Nr U 1231, med figu rer av snidat trä, 
med rikt ig a kl äde r av tyg och skinn , Gubben sl i
pa r o. gumman dra r ofört röttlig t veven så länge 
det blåser . Myck et trev lig, Län gd 15 cm. 
Obs I storleken. Pris 16: 75 

Vattenspridare Nr U 
1226, , Dugge >, en ny pa 
tentsökt kon str uktion, som 
förd e lar va ttnet till f inas
te duggr egn . Vid normalt 
vatt entryck sprides vatt 
net ca 12 m. M ed go lvo
niserot jordsp ett o . läste 
som pa ssar såväl 1/2" 
som 3/4" sla ng . Pris 3: 20 

Byg gsats N r U 1169, till 
en trev lig lågelstug o av 
trä betsa t i fle ra färg er . 
Satsen innehålle r al lo 
erford erlig a de la r fä rd i
ga att spi kas ihop. Spik 
medfö lj er . Storl ek 25X 
21 X 21 cm. Pris 3: 95 

.. ' . ,. . ~i~~~ 
Rafsp,~nor,. 1 ho!!! kval,- Grovvos Nr U 125t, är 

l~t , pos~o.r till o l!o von- mycket e lega nt utl ä rd i 
l,1go trorof sor . Pinnarna · kraft ig bakelit med ja rd 
or,o svarvad e o . putsade. spett av järn o. fotbri cka 
Longd 100 mm. I aska r av mässing. Själv a va-
om 10 st. , sens höjd 14 cm. 

Nr U 1260, pinnar av Pri s 2 · 25 6 st 7 : 85 
b jörk. Pri s pr ask 0 : 40 · ' · 

Nr U 1261, p innar av 
röd bok . Pr is pr ask 0 , 50 

0) 
Pris 2 : -f' ~ 

Gummisla ng , röd \obo- ~ 
rotor ies long i mjuk och " Q Nyckels kylt Nr U 936 
smidig kva li tet. Fjädervåg Nr U, 45, av av rostfritt stål, försedd 

Nr Inre diom. Pr m. Vinprovare Nr U 22. fö rnickl ad och frostlocke- med cel luloidskydd od et i-
N 394. 2,5 mm. 0 : 60 Enke l och t,lllorl ,tlig kon- rad metal l. Justerba r . Vä- katt . Lämplig för väskor, 
N 395. 4,8 > 0 : 80 struktion Meter upp t ill ger upp til l 12 kg ., Längd fr uktträd, mjö lkflasko r 
N 396. 8,0 > 1: 40 25 % alkoho lha lt_ Med 19 cm. Pris 3: 25 m, m. Längd 55 mm. 
N 397. 12,8 > 2 : 50 bruksanv isning . Pris 2: 25 . Pr st . 0 : 35, duss. 3 : 25' 

A H LSO~& - C~A-;-:-B~ I N -S-f O''N,,_ __________ _;__.:.;.;__:.;_:;;;__;::.;;;:;;;__;::.:..,::Q:..9• 



Plexig las ör ett kristallklart konsthortsglos , som 
kon sögos, borras _ och g~ngos s9mt_ även böj(!S 
och formas i lög varme . Vid bestollning av plex1-
glos erhöllos pö begäran beskrivning pö hur 
pl exi glas bea rb etas. Säljes i följande tjocklekar 
och format. 
Plottar . Rör av plexiglas. 

Nr U 1016, 2,4 mm tjo ck. Rör av plexiglas i 10 
15x 20 cm. Pris 2: 35 cm. längder. Godstjock-

Nr U 1017, 4 mm tiock . lek 2 mm: 
l0 X 16 cm. Pri s 1: 70 Nr Diom . 

Nr U 1019, 8 mm tjoc k. U 1240 20 mm 
l0 x l0 cm. Pris 1: 95 u 1241. 30 mm 

Pris 
1: 60 
1: 90 
2: 40 
2: 65 

Rundbult av p_lexiglo~ . U 1242: 40 mm 
Nr lungd cm. d,am. Pris u 1243. 50 mm 

U1164 10 ½" 1: -40 . u 1165 10 ¾" 2: 35 Godstiocklek 3 mm, , ,. 
25 U 1166 10 1" 3: 60 U 1244. 60 mm " 

Cement Nr U 1167 fö r klistring av plexigla s. 
I flaskor om 50 gram. Pris 1: 50 

Polermedel Nr U 1168 fö r plexiglas . Sög- och 
brottytor m. m. kunna med detta .. polermedel 
slipas upp till full glosklorh et. I forpockn . om 
100 gram. Pris 0: 90 

CELLULOID 
Celluloid Nr U 1064 i 

gl oskloro skivor i forma
tet 20x30 cm. 
Tjoc k!. i mm / Pris pr skiva 
0, 12 0, 15 0,2 0,3 0,4 

0 : 4.5 0: 50 0: 60 0: 75 0: 90 
0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 

1: 10 1: 75 2: 10 3: - 3: 80 

RX-lim Nr U 1096, i 
flaskor .:,m 2~ kbcm med 
pensel . C,;,sca, välkända 
fl ytond'1 lim som limmar 
allt . Votterlost och färg 
lö st. Pris 1: 20 

Plastlim Nr U 1155, Cos
co, för lagning av regn · 
koppor, vöskor m. m. av 
pla st. Pris 1: 40 

Q:;;; 

Textill im Nr U 4, Co sco, 
för lagning av tö lt, ko
notduk, segel, säckar, 
blöställ, m. m. 

Pris 1: 40 

04en··1::@i 

Lim Nr U 656, >Berg· 
fast> limm ar allt - kallt. 
Vad som ön gör sönder, 
det mö vara glos, pors
lin , keramik, trä, bake
lit, läd er e ll er papp, ör 
det lagat p!, en liten 
stund - och det >sitte r 
som bero•. Löses e j i 
varmt vatten. Förvaras i 
flaskor med skruvpropp 
av ebonit . fiasko 0: 95 

[)i+P1M~ 
Klister Nr S 66, i 10 cm 

löng tub. För fotografer, 
konto r och privat . Prak
tisk , ren lig oc h ekono
misk förpacknin g . 

Pris pr tub 0: 60 

A I u m i n, den flytan
de metallen, är ett eno 
stöendo >metallkli ster> 
som limmar a llt , även 
all o slogs metaller. Ut- Oljekanna Nr K 1043 

Smörjolja Nr U 1020, 
>King Oil>, är en färg
lös, luktfr i olja, votten 
o. syrafri. Backa r ej. Re
kommenderas för syma
skine r, cyklar, hushölls
moskine r o. d . Plötkonno 
inneh. 100 gr am. Med 
skruvlock och pip . 

Pris 1: 10 

Rostalja Nr Y 219. Ett 
specialmedel som skyd
dar mot och uppläser 
rost . Intränger och av 
lägsna r gni ssel i t. ex, 
bilfjäd ror. Lösgö r effek
tivt fastrostade skruvar , 
muttrar o . dyl. 100 grams 
plötkonno med pip. 

Pris 1: 15 

a1 ,, .. !!!:, ·z ~ 
K<illagerfett Nr Y 220 

tub , c:o 40 kbcm. 
Pris 0 : 50 

Kedjefett Nr Y 226 i 
tub, 40 kbcm. Pris 0: 55 

Smörjfett Nr U 954, om. 
smörjmedel av högsta 
kvolite, lämpligt för lis 
kerullor, gevär, kontors
och hushöllsm osk iner, in
strument m. m. Rostskyd
dande . I prakt iska tuber 

stor!. 90X15 mm. 
Pris 0: 85 

•ED& 
Q ' Oljedrappare Nr U 1269. 

Avg er vid lött t ryckning 
med f ingret en droppe 
olja. Till ve rkad av bak e
li t. Lätt ötkomlig , renlig 
och oljebesparand e. 

Pris 4: 95 

Oljekanna Nr K 128. 
Synnerligen gediget ut
förande helt i pressad o. 
gjuten mässing. Oljebe
höll oren rymmer ca 0,3 
ltr. Pris 10: 50 

Hylsnyckelsats K 313 i 
plöt etui med 7 olika hyl
sor för 1/8-1 /2" W mutt
·o r . Spärrhondtog och 
färlängningsled. 15: 25 

Hylsnyckelsats K 312 i 
plötetui med 6 hylsor 3/16 
-1/2" W . Med vinke l
hondtog . Pris 9: -

Hylsnycklar av kromvo 
nodiumstöl, förnicklade. 

Nyckel- Längd 
Nr vidd cm. Pris 

K 334. 8+ 9 mm 12 4: 90 
K 335. 10+ 11 > 13 5: 25 
K 336. 12+ 13 > 14 5: 75 
K 337. 14+ 15 > 15 6: ~0 
K 338. 16+ 17 > 16 7: 50 
K 339. 18+ 19 > 17 8: 50 
K 340. 20+22 > 18 9: 75 
K 341. 21 +23 18 10: 50 
K 342, 24+26 19 11: 50 
K 343. 25+28 19 12: 50 
K 344. 27+39 20 13: 75 
K 345. 30+32 > 20 16: 50 

Svängstift av kromvono
diumstöl för ovonstöende 
hylsnycklar. 

För hrls-
Nr nycke nr, 

K 346. K 334-339 
K 347. K 340-345 

Pris 
4: -
4: 20 

mör kt för tätning av kok- med genomskinlig be- Självlysande färg Nr U 
kärl, bil kylo re m. m. höllore av pla st. Höjd 1233, för klockvisare , 
O känslig för vatte n och 125 mm. Pris 1: 35 strömb ry tare och andra 
värm e. Symaskinsolja Nr U 148, saker som mon behöve r Nyckelsats K 382 bestör 

Nr M 591. Tub storlek vatten- och syrefri. Färg- kunna se i mör kret. I flos- av 9 st. svartox iderade 
12X70 mm. Pris 0: 80 lös, prima kva li tet. 12 kor om 5 gram m. bruks - 6-kontnycklo r i dim. 1/16" 

Nr M 593. Tub storlek cm hög fiasko ö 50 gr . anvisning, Pris 2: 25 - 3/8" jämt e _ställ av bo-
20X90 mm. Pris. I : 40 Pris 0: 50 kelit . Pr sots 8 : 75 

t~l;::10;;:..:,~;;;;.:; _ __:..:..:..;;.;.,;.;...;;..:... _____ .;.....;...;..;~--C-.L"'IÄ-,S;-;aO'HurL-;;S-,0..-.:;N-&.-;C : o A.- 8., IN S-J O N 

Reservta nk av lackerad 
kraftig plöt med skruv
propp och utd ragbar rör
pip . Bör höra till utrust
ning en i varje bil. 

Y 386, rymd 5 ltr. 
Pris 16:50 

Y 387, rymd 10 ltr. 
Pris 20 : :0 

Omformare T 349, ger 220 volt växelström frön 
\JCkumulotorn i bi lor och bötar , varigenom mon 
1 bil en och motorböten kon anvä nda en vanlig 
radio , sladdlampa, rakapparat, räknemoskin eller 
öve r huvud _taget allo_ slogs elekt ri sk9 nätapp a
rat er som forbruko hogst 40 watt . Finnas för 6 
eller 12 V. Pris 65: 50 

Skruvmejselsats K 326 
för urmakare och f inme
kanike r. Mejslar av här
dat mongonstöl med !örn . 
mössingskoft . Sex olika, 
med klingbredd 1-3 mm 
i etui av polerad röd
bok. 150x85x25 mm. 

Pris 5: 50 
Skruvmejslar, samma 

som i ovanst . sats. 

Nr 
K 327 
K 328 
K 329 
K 348 
K 349 
K 350 

Klinga Längd 
mm mm Pr st. 
1,0 80 0: 60 
1,25 90 6: 65 
1,50 90 0: 70 
2,0 100 0: 75 
2,5 115 0 : 80 
3,0 120 0: 85 

Telefo nreläer, begogn. 
men felfria. 
T 272, 4 a 5 kopplin gs
lunkt ioner . Pris 5 : 50 
T 273, 2 a 3 kopp lings
funktio ner. Pris 4: -

Vibrator Nr T 1882. 
Amer. bilvibrotor, om
vandlar 6 volts likström 
frön bilbatteri e. d . till 
115 per. pulserande ström 
vilken kon upptronslor
meras till önskad spän
ning . Med 4-polig socke l 
för omer. rö rhöllore. 

Pris 16: 75 

Spolmaskin Nr T 300 är 
en ou mbärlig apparat för 
allo som experimenterar 
med radio och elekt ri ska 
apparate r vid li ndni ng 
av spolar . Mon kan med 
denna maskin linda spo
la r och rör frön en diom. 
av 4 mm. till 60 mm. och 
längder upp till 160 mm. 
Hela län gden 27 cm. 

Pris 4 : 65 

Telefon -pickup M 130. Fästes 
utan nögr o ingrepp pö telefo nen 
som b ilden viso r och anslutes till 
en rad ios grammofonintag, vari~ 
genom telefonsamtalen förstärk as 
och höra s i högtala ren. Bödo 
de tala nde höras lika starkt. 
Kan även anslutas till en in
spelning sopporot , sö att tele fon-
1amtol kon inspelas. Ett böde 
roli(lt och värdefullt komple-
111ent till telefon en. Med 3 m 
$l(ldd och stickpropp som passar 
-ollQ moderna radio apparate rs 
plckupintog. Pris 34: -

c:Us o H L s ON &- c-;-o-A -:: B.~1 N s-J o N 

Likriktarelement T 385 
för max . 24 V, 2 A lik
ström. Mycket kraftig 
konstruktion . Längd 15 
cm. Vikt 1,1 kg. 

Pris 24: -
Transformator T 386, 

lämplig att använda i 
komb. med ovonstö ende 
element. Prim. 110, 127 o. 
220 V, sek. 5-44 V i sex 
uttog. Vikt 3,4 kg. 

Pris 28: 50 

T 224 T 225 
Radiorattar av benvit 

plast. 
Nr Diom . 

T 224, 47 mm. 1 Pr st. 0 : 35 
T 225, 50 mm. Pr st. 0: 45 

lmpulsröknare m. noll
stä llning . Driv es med c ,o 
8-20 volt. L. M. Erics

nADIOST YRDA MODELLER 
Kungl. Telegrafstyrelse n 

hor medgivit nyttjande av 
rodioonlöggningor avsed
da fö r fj ärrkontroll ov 
modeller utan avläggan
de av särskilda prov . 
Mon hor endast att ifylla 
en ansök nin gsbl ankett Nr 
B 59 vilken tillhondohöl
les av oss gratis. 

ECC Telccommander -
söndore, mott agare oc h 
roderm eka nism av hög
klassig en gelsk tillverk
ning, fö r fjärrkontroll av 
mode! ler sösom; mode! I

son fabr ikat. 
T 383, 4-siffrig 
T 384, 5-siff rig 

Pris 
8

, _ p ion, motorbåtar, segel-
pris 

8
, 

50 
bötar, isslödor, bilor m. m. 
Garanterad räckvidd för 

Selen-Fotoelement. Om
vandlar lju senerg i till 
e lektrisk energi och ger 
utan annan strömkälla en 
ström som kon pöverko 
reläer o . instrument. An
vänd es i belysni ngs- oc h 
ljusmätare, tändning och 
släckning av belysning, 
el dal a rm m. m. T 367-371 
är oinfa ttade utan ans lut 
ningar, T 372-374 ä r i 
hölje och med anslut
ningar som pö bilden. 
Yto= verksom yta. 

styrning minst 1000 meter. 

Sändare Nr T 388 ä r 
försedd med en 1,25 mtr 
iöng spjutantenn, hor ma
növerkonta kter av tryck
knappstyp och är tack 
vo re sin ringa vikt myc
ket lätth anterlig. Tillförd 
effekt 4,5 watt. Erforder
liga batter ie r 2 st. T 347, 
1 st. T 346. Med rör men 
utan batterier . Pris 84: -

Mottagare Nr T 389. 
Stor lek 63x38X32 mm. Vikt 
60 gram. Levereras med 
utfö r lig bruksanv isning pö 
svenska och i öv r igt med 
erforderligt antal kontakt
don och kopplingsdeto l. 

Nr 
T 367. 
T 368. 
T 369. 
T 370_ 
T 3/1. 
T 372. 
T 373. 
T 374. 

Diom . Yta 
mm cm2 

. jer fö r installation i mo.. 

1
P
2
m de l!. !Erforderliga botte-

13: 50 ri er, 3 st. T 181 och 1 st. 

18
; ~ T 346.) Pris 84: -

18 1,4 
25 3,2 
35 7,2 
67 28,3 

102 69,0 
35 3,2 
45 7,2 
80 28,3 

29: 50 Rodermekanism Nr T 390 
55: - är en lött , kompakt och 
18: - tillför litlig typ, i ny fö r-
22: - bättrad konstruktion. Ar-
36: - betsspönning 9 volt. 

Pr is 19: 50 

Anodbatteri T 181, mi
niaty r, lär höroppornter 
m. m. 22½ V. Stor!. 26x 
16X50 mm. Pris 4: -

Anodbatteri T 347, 67½ 
V. Stor!. 70x 33x90 mm. 

Pris 12: -

Relä Nr T 391, känsligt 
oct, tillf ör litligt, specia l
till ve rkat för radiostyr
ning . Arbetar vid ström
ändringar av 50 mikroA. 
och mellan 0,5 och 3 mA. 
Storlek 25x30x 10 mm. Vikt 
15 gra m. Resistans 4500 
ohm. Pris 32: -

Specialrör Nr T 392, 
HIVAC XFG 1, lär rodio
styrning. Vikt 4 gram. 
Kopplingsschema t ill mot
tag are medföljer 15: -

ffl 



El. våffe ljä rn N r U 46. 
Utfört av förnick lat gjut 
järn med ytterkåpor ov 
bl ankpolerad, förnicklad 
stålplåt, värmer såvä l 
öve r som unde r samtid igt. 
Fot ov pressad stålplåt, 
med uppvikt kont f. spill. 
Kon placeras direkt på 
bordet och gö r g rädd
ning en ti ll ett nöje - os
fri tt, aptitligt och renli gt. 
Diom. 180 mm. Effekt 700 
watt. S-mörkt. Finnes fö r 
110, 130 och 220 V. 

Pris 54: -

Råkostkvarn Nr U 963. 

El-radiator U 266 i sti
ligt och ged iget utfö ran
de m. ugnslackera hölje 
mod torkställ och gum mi
föt ter . Absolut ingen e ld
risk, varfö r detta element 
kon stå inkopplat utan 
tillsyn. Effekt 750 W med 
omkopp la re för hel och 
halv effekt. Finnes fp r 125 
elle r 220 V. Bredd 73, 
hö jd 50 cm. Vikt 8,6 kg. 

Pris 65: -

Hondduk shöngare Nr U 
1183. Ni behöver a ldrig 
leta i allo hörn efte r 
event. hängare på hand
duken utan sticker bara 
in en fli k i denna prak 
tiska hängar e och hand
duken sitte r säkert uppe. 
Lika snabb t ryckes den 
ner igen. Tillverk ad av 
gummi och ben vit eller 
grön plast. f ris 1: 90 

Byggsat s Nr L 116 til l 
liten elekt risk motor . All o 
detaljer färdiga för sam
mansättning. Med monte
ringssch ob lon å kartong
en. Mycke t lättbyggd. 
Drives med 4-6 volt bat
teri el ler t ransfo rmator. 

Pris 2: -

8y 1:igsats Nr L 251, 
C HA M P I O N . Linstyrd 
>teom-roce• modell i he l
bolso. Består av utsäga· 
de bolsode.lor, plost ic
spinner, !orm pressad ko
binhuv av klo r plast, 
gummihju l med lättmetall 
nav m. m. Spännvidd (,5 
cm. En byggsats i högsta 
kva li tet fö r dieselmoto r. 

·Pris 21: 50 

Byggsat s Nr L 100 inne
håller allo erforde rl iga 
dela r för monte r ing av 
en induktionsoppa rat som 
lämn ar en kraft ig, regler 
bar sekundärspänning . 
Brytarfjäder med silver· 
kon tak te r, handelektrode r 
med ledninga r, färdig
lindad spole med såväl 
primär- som sekundä r
li ndn ingar . Kopplingson
visning o. a rbetsbeskriv- 1 

ning. Pris pr sots 2: 25 

El-siqnal Y 18 för cyk
lar och mopede r . Kraftig 
ton. Ett stovbotteri T 594 
användes. M:ad tryck kon
to kt och sladd men utan 
batte ri . Pris 9 : 75 

·Fyrverkeriartiklar 
OBS I Fyrverkerip jä ser få ej sändas pr post, 

utan som jörnvögspoket, dä rför måste vid beställ
ning närmaste järnvägsstation uppg es. Fyrve rkeri
artiklar expedie ras endast om orde rsumman upp
går t i ll minst 10: - kr . 
Minimiålder 15 år fö r ink öp av fyr.ve rkeri o rtiklor. 
Raketsals Nr H 103, in-

Kraftigt lackerat stä ll av 
järn , med cyli nder av 
rostfri plåt. River snabbt 
a ll o slogs grönsak er så
som morlJtter, pota tis, 
rödb13tor, pepparrot m. m. 
även skorpo r, ostkanter 
o. d y l. Lött att göra ren. 
Höjd 18 cm. En verk ligt 
praktisk hushålls hjölp . 

Pris 4 : 40 

nehållande 5 st. stora 
effe ktfulla raketer av 
olika type r : stjärn-, guld 
regns-, bukett· och kno l l
rokete r. Pris pr sots 9 : 50 

Kaffesil Nr U 1129 av 
ro stfritt stål. Pris 3: 85 

Slipappa rat U 400 , Ro
ta-Bryn >. En effektiv och 
gedigen appa rat fö r sli p
ning av hushållsknivorno , 
som härmed snabb t får 
utomordeqtlig skärpa. 
Föstes på vägg elle r 
skåpdörr. Pris 4: 75 

Hängare Nr U 90 med 
extra kraftig sugfot 50 
mm • d iom ., håll er många 
kilos vikt . Den ä r lämp
lig som• klädhänga re i 
bil, i badrummet föstes 
de n på kake lvägg en för 
uppsättnin g av klö':lst reck 
m. m. Pris 1: 50 

~ 
Hänga re Nr U 130 med 

sugfo t. fostsöttes på ett 
ögonblic, på kakelväg
gen i köket e ller bod · 
rummet. För I grytlappar , 
honddukt:11 m. m. 
Pri s pr st. 0 : 50, duss. 4: 20 

Raketsols Nr H 102 in
nehålle r 5 st. oli ka stjärn· 
rakete r av medelstor.lek. 

Pris pr sots 4: 65 
Raketsats Nr H 101 med 

10 st. smårake te r med 
knall. Pr sats 3: 75 

Musiceronde or m Nr H 
111, utvecklar an blön· 
dande lju s under stork 
vissling. Pr 3 st. 2 : 25 

Hä xpipor Nr H 118, 
vir vla i luft en och tjuta. 

Pr sots 10 st. 2 : 50 
Svärmare Nr H 117, 

vi rvla i luften och smäl
ler . Pr sots 10 st. 2 : 25 

Flygande svärmare Nr 
H 114, med kraftig knall. 

· Pr sots 5 st. 3: 50 

Hej askott Nr H 119, 
knall och bl ixt. 

Pr 100 st. 6: 50 
Blix tskott Nr H 116, med 

stork kna ll och blixt . 
Pr 50 st. 6: 

Kanonskott Nr H 110, 
ex,ro kraft igt. 

Pris pr 3 ~L 2: 25 
Dubbe lskott N r H 115, 

smö I ler först på marken 
och sedan i luft a: ,. 

Pris pr 5 st. 2 : 25 

'i,~ 
Gräshoppo r H 112, stor 

model l , hoppa r o mkr ing 
~ med kraftiga smällar . =-- Pr sots om 10 st. 1 : 80 

Kine siska smatterband S Jl T S 
L 250, med 70 skott som Fyrverkerisats Nr H 125 

Nålpåträdar e Nr U 1022, Tusenkonstnären an ting en kon avfyras innehå ll er 5 st. småroke-
ör en i sin enkelhet ge- styckev is eller i en föl jd te r, 5 st. bl ixtskoll, 5 st . 
niolisk hjälp vid påt röd· Tusenkonstnären BB 38 som en kulsprut a. 70- hejosko t t somt en snöck-
ning av synåla r . hor nu utkomm it i ny ut- skott s bonden kosta pr sol, guldr egn, sil verregn, 

Pr st. 0: 10, duss. 0 : 65 ökad upplaga. Pris 4: 50 st. 0: 50 dubbelskott, svärmare o. 
'::-::Pr-=-ko:;.,,;rt.:.o.:.:n:,,g.:.:o:_m,;;.,:2.:.5.:.0.:.s.:.:t._9:_::_5:.;0:_.:. __________ ...!..l:.:0:....:b:.:o::.n:.::d'.__!I:.,:700::: skott) 4 : 50 höxp ipo. Pr sols 4: ?5 
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Vormluft sballonger av 
eldsäk ert impregne rat 
spec ialpappe r . Jättestora 
ball onger som stiga fan
tastisk t höAt, 

Pris 
3:-
5: 75 
9: 75 

Nr Hö jd 
L 265. 135 cm. 
L 266. 200 cm. 
L 267. 285 cm. 

Bollon ger av starkt 
pummi i o li ka färger. 
Kunna gasfy ll os el ler 
uppblåsos till nedan an 
g iven omkrets och län gd . 
Nr L cm. st. dusr .. 

Runda. 
135, 30 0: 10 0: 50 
136. 50 0: 15 • 0 : 80 
137. 70 0: 20 1: 30 
138. 85 0 : 25 1: 65 
200. 110 0:35 2 : 65 
201. 125 0: 45 3: 85 

ZeppQ li nform. 
203. L. 50 0 : 20 
204. L. 70 O· 30 
205. L. 80 0 45 
206. Skri kb l. 0 25 
208. Ventilb . 0 30 
209. Fontos ib. 0 55 
210. Skrikd. 0 '65 

REGISTER 
Böcker och ri tningar öro 
A ckumulatorer 73. 
Ackumulatorprovare 78. 
Akvarievärma re 98. 
Album 103. 
Anteckningsböcker 45. 
Antenne r 83. 
Artistm ate r iel 51-52. 
Askkopp l 09. 
Avtrycksbi lde r 53. 
Badm intonspel 66. 
Banans tift 80. 
Bandsåg 37. 
Barometra r 97. 
Batte rier 71, 11 l. 
Botte ri eliminoto r 72-73. 
Bensinslang 92. 
Bensintank 111. 
Betser 44. 
Bilantenn 83. 
Biltillbehör 93-94 111. 
Bimetal l 75. ' 
Bladguld 44. 
Blyer tspennor 48. 
Blås lampor 29. 
Bläck 47. 
Bokstovsstonsa r 27. 
Bordtennisspe l 66. 
Borrar 31, 97. 
Borrchuåo r 29, 30. 
Borrförlö ngo re 31. 
Borrmaskine r 23, 30. 
Borrsvängar 30. 
Bowdenk obe l 90. 
Bricko r 96. 
Bronsfärg 44. 
Brynen 36. 
Brödrost 99. 
Bussninga r 67, 75. 
Bågfil a r 27. 
Båtskrapa 43. 
Cel lul oid 76, 110. 
Ciga rr ettändare 109. 
Ci rkelsågk lingor 37. 
Cyke lt i l lbehör 89-9 1. 
Deglar 29. 
Dekolkomonie r 53. 
Dieselmoto rer 65. 
Dabbsko r 39. 
Dragstift 48. 
Dyka rg lasögon . 86. 

ej upptagna i registr et. 
Dör rki ka re 104. 
Dörrstopp or e 39. 
Doppvärmare 98. 
Elmotore r 61, 62, 75. 
Elbo rsto r 74. 
Elspirole r 76. 
Elstöngseld elor 72. 
Emblem 91. 
Evighetsblock 53. 
Fokturopörm 46. 
Faner 44. 
Fonernål 44. 
Fanerpr ess 44. 
Fiberbri cko r 75 
Ficklampo r 71. · 
Filklove 24. 
Fil m, bio 60. 
Film, foto 102. 
Fiskredskop 87-88. 
Fixerspruto 52. 
Fjädra r 86. 
Flygp lansotser 64. 
Fotomateriel 100-10 3. 
Fotoe lement 111. 
Frimärken 53. 
Färger 44, 51, 52 103. 
Förg lådor 52, 103. 
Fönsterl ås 40 
Förgasa re 92. 
Förstoringsglos 53 103. 
G jute rimat eri e l 29. 
Glasskärare 2il . 
Glasögon 86, 91, 105. 
Glimmer 76. 
Glödlampor 70, 94. 
Glöd r itningsopp. 72. 
G rammofondela r 84 85. 
Gravvos 109. ' 
Gummifot 39, 42. 
Gummihjul 39, 60, 65. 
Gummiklubbor 32 
Gummiband 46, 64. 
Gummimuff 75. 
Gumm islonA 109. 
Gångjärn 41. 
Hammare 32. 
Handlampor 94, 98. 
Handtag 41, 42. 
Hektogrof 47, 53. 
Huggjärn 35. 
Huggmejslar 26. 
Hyllkonsoler 39. 
Hylsnyckl ar 110, 115. 
Hyvelbönkbeslog 33 
Hyvl a r 34. · 
Hå lskörar e 31. 
Hå lslog 46. 
Hå lstonsor 26. 
Håltån g 25. 
Hå rklippn.-m oskin 108. 
Hårtorka re 99. 
Höftopporot 46. 
Högta la re 82. 
Hörnbeslog 42. 
Hörte lefon er 83. 
I nspe lning stråd 84. 
Instrument, el- 78. 
Isolato rer 72. 
Isolerin gsband 75. 

. Hl!m_kino L 247 för 16 mm smalfilm. Stab il och lsolerpörl or 76. 
t1\lforl1tl1q tysk projektor med god O tik Film· lsolit 79. 
from mot ning en av en typ som skonar rfr · M d Kobe lskola re 25 75. 
v~v somt ' linhjul fi, r moto rd rift . Stä1'1~~~- bild- Kabelsko r 80, 93. 
fon ster. Tomspo le fo r 60 m fi lm med f " I' Ut Kabel 77. 
lamp a . 0 ie_r . an Kake lborr 31. 

Kinalamp a L 248 Pris 
88

: - K Il 75 W 110 127 Il p22assonde ovanst. appara t. o im 44. 
· . , e er 0 volt. Pris 7· 10 Kalkerpappe r 44. 

. Hemkino L 246 fö r 35 mm normalfilm En kroft'g Kamero r 100. 

l
pldparotVsom ger perfek ta, sko rpa och 1·,usstark'o Kamine r 98-99 , 112. 

er . enti ler ot lamph f " 1· . Kontholtråd 76. 
mpo på 60- 75 watt u~ .. · or vhn '9 belysnings- Kortmäta re 104. 

kel och ställ ba rt biidf"O \· oc M sonkb or lamp- Kikare 2, 104. 
30 m film. Utan lamponSter. ed 2 10 :" 5Polor Kilra mor 50. 

f "I f " 0
· Pris 52· -! m .. or ovanstå ende appa rate r se sid 60 · Kilremma r 38. 

Kilspårskivor 38. 
Klister 44, 64, 110. 
Klisterremsor 44. 
Kno ll kork 58. 
Knivar 35, 86. 
Koffertlås 42. 
Kokpl atto r 99. 
Kolbo rstar 74. 
Koll ektor er 74. 
Kompasser 104. 
Kondensatorer 72 81. 
Konso ll er 39. ' 
Konst läder 43. 
Kantursåg 2, 37. 
Koppa rtr åd 77. 
Kronor 92, 95. 
Kronpackning 97. 
Kri sto llpick-u ps 85. 
Kristallmottagare 83. 
Kroka r 43. 
Ku I loger 38. 
Kulspetspennor 47. 
Kuver t 45. 
Kulspe tspenno r 47. 
Kvicks il ve rstr ömb r. 69, 
Lodd ningsklömmor 73. 
Loge r 38. 
Lomphå ll ore 67, 69, 80. 
Lampor 70, 80, 98. 
Ledningshå ll ore 77. 
Ledningst råd 77. 
Leksaker 55-65. 
Likriktore 73. 
Likrikt o relem ent 73 11 l. 
Lim 44, 64, 110. ' 
Linjal er 49. 
Linoleumsnitt 50. 
Luftgevör 66. 
Lupp 104. 
Lådavsk ilj are 39. 
Lås 40, 41, 42. 
Lädersnören 38. 
Lödkolvar 28. 
Lödpistol 28. 
Lövsågn ingsve rktyg 36, 
Lödrör 28. 
Lödtenn 28. 
Magneter 61. 
Manschettknappar 108. 
Metollsågbår:io r 27. 
Meterstock 32. 
M ikrofoner 44. 
Mikro foner 84, 85. 
Mikrometer 29. 
Mikroskop 104. 
Mipolomslong 75. 
Model lflyg 64. 
Motorglasögon 91. 
Motståndstråd 76. 
Munspel 53. 
Mur sleva r 32. 
Musikverk 107. 
Muttrar 96. 
Måla rduk 50. 
Må larskrin 51. 
Måttband 32. 
Mätgl as 65. 
Mäti nstrument 78. 
Möbelgångjä rn 41. 
Möbelhandtag 41, 42. 
Möb el rullor 39. 
N ippl o r 67, 95. 
Nit a r 96. 
Nummerplåt 94. 
Nyckelskyltar 41. 
Nylonre v 88. 
Nålp åt rödore 112. 
Ol ja 110. 
Ol jeduk 75. 
Olj efä rg 51. 
Paneler 79. 
Pannåer 50. 
Pontogr of 50. 
Papper, mil lim .- o. rit --50. 
Pappersblock 45. 
Pegomo id 43. 
Pennor 47, 48. , 

ftlm~ tec ~ng ~-~0 .:.ändes på begä ra n: · Kistbeslog 41. 
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Pennformare 48. 
Penslar 45, 46, 47. 
Pincetter 27. 
Pistoler 58, 66. 
Plakatfärger 50. 
Plexigla s 110. 
Plåtsax 25. 
Polerm askin 2, 24. 
Polertrisso 24. 
Porslinsknopp 72. 
Porslinsmålningsort. 103. 
Potentiometrar 82. 
Presphan 75. 
Proppar, elektr. 70. 
Radergummi 48. 
Rodervolt en 47. 
Rodiobyggs ats 83. 
Rodiod elor 79-83. 
Rokortiklor 108. 
Romer 50. 
Rattar 79, 111. 
Reläer 111. 
Remskivor 38. 
Reservoarpennor 47. 
Resårbotten 40. 
Ringklockor 69. 
Ringledningstransf. 74. 
Ritopparot 49. 
Ritbestick 48. 
Ritningar 19-22. 
Ritpapper 50. 
Råkostkvarn 112. 
Räfspinnor 109. 
Räkneopporat 48. 
Räknestickor 49. 
Räravskärore 25. 

Rärkopplingar 95. 
Rärtänger 25. 
Sondpapper 43. 
Schellack 76. 
Sickling 43. 
Siffe rstansar 27. 
Signalhorn 91, 111. 
Si lverkontakte r 75. 
Silverstål 38. 
Silvertråd 75. 
Simbälte 86. 
Självlysande färg 110. 
Självsmö rj ande loger 38. 
Skolwire 80. 
Skissblock 45, 52. 
Skjulm ått 29. 
Skomokorkniv 35. 
Skruv 96, 97. 
Skruvsots 96. 
Skruvkitt 97, 
Skruvmejsla r 26, 110. 
Skruvnyck el 26, 115. 
Skruvplugg 97. 
Skruvstycken 24. 
Skruvtvingar 34. 
Skruväg ler 40, 43. 
Skränktång 33. 

·skyddsfodrol 103. 
Skåpregler 40. 
Sladder, elektr. 77, 98. 
Sladdlampo r 98. 
Slaglod 28. 
Signalhorn 91, 112. 
Sli pmaskin!'" 2, 23, 24. 
Slipsk ivor '24. 
Slipspressare 99. 

Smärgelduk 43. 
Smörjnipplar 97. 
Snidorverktyg 35. 
Solglosägon 105. 
Sparbössa 57. 
Spelverk 107. 
Spolmoskin 111. 
Spikbleck 39. 
Spritkamin 99. 
Spritkäk 83. 
Stanniol 80. 
Stereoskop 103. 
Sticklor 2/. 
s, :ckpropp 67. 
Stiftapparot 32, 46. 
Stopp ri ngor 38. 
Strykjärn 99. 
Strykjärnselement 76. 
Strykmått 32. 
Strömbrytare 68, 69, 
Stämjärn 35, 36. 
Stämplar 46. 
Stärningsskydd 81. 
Summer 69. 
Svarv 22. 
Systoflex 75. 
Sylskaft 29. 
Syrap rovare 78. 
Sågar 27, 33. 
Sågblad 27, 37. 
Sågklinga 37. 
Säkring ar 70, 80. 
Sämskskinn 45. 
Sänghakar 40. 
Telefonjack 84. 
Teleg rafnyc kel 84. 
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Tenn, fö r lödninQ 28. 
Termokontakter 69. 
Terp entin 51. 
Termometrar 105. 
Tcstpinne 79. 
Tcvogn shju l 39. 
Textp~mnor 50. 
Tonhuvud 84. 
Transformator. 73, 74, 1 J1. 
Tratt 65. 
Trycker i 46, 53. I 
Tråd 76-77. 
Trådsp elare 84. 
Träplast 44. 
Tusch 50. 
Tältimp regne r ing 86. 
Tändsticksplint 63. 
Tändstift 92. 
Tänger 24, 25. 
Ur o . urverk 106-107 . 
Urormbond 108. 
Vollenposs 33. 
Va rvräkna re 38, 96. 
Verkty gshålla re 29. 
Ventilkedj or 95. 
Vib rator , omf. 74, 111. 
Vinberednin gsart . 109. 
Vindflöjel 109. 
Vingmuttra r 96. 
Vi nklar 32, 49. 
Vr id kondensotor 81. 
Vägguttag 67, 68. 
Värmeelement 98. 
Värmes piroler 76. 
Vävsto lssmid e 20. 
Yxo r 35. 
Ångmaskiner 61. 

FIRMANS 35-ARS JUBILEUM 
I juni 1918 startade vår firma under blygsamma 

förhållande n och under de 35 år som gått sedan 
dess har firmans kundkrets oav brut et ökat, så att 
årets jubileumskatalog måste tryckas i över 
200.000 ex. Våra många och trogna kunder räknas 
inte blott bland experiment- och hobbyintresse rat 
folk utan även industrier och statliga institutioner 
har i vå r firma funnit en inkäpskälla . 

Vår avsikt för framtiden är att fortsätta på den 
inslagna vägen och anpassa varusorteringen i takt 
med den tekniska utvecklingen, så att firman även 
i forts ättnin gen kan erbjuda sina kunder aktuella 
nyheter och föremål till låga priser, vi lka ej 
kunna inköpas var som helst. 

Vid firmans 35-årsjubileum rikta vi ett hjärtligt 
tack ti Il vå ra kunde r för de gångna årens ange
näma affä rsfärbind elser, ach uttala vå r förhopp
ning om fortsatt gott och förtroendefullt sam
arbete . Vå r strävan skall alltid bli att genom 
redbarhet ach humana försäljningsvillkor garan
tera vå ra kunde r full va luta för pengarna . I den 
andan arbetar vi vidare under motto t , Det bästa 
är gott nog för kunden, 

Högaktning sfullt 

Clas Ohlson & C:o A.B. 

Personalen på kontinent
resa . 

Personalen på Arlb erg pa sset i Osterrike den 4 maj 1953, 1802 
mtr ä. h. och med alptoppar på över 3000 mtrs höjd runtom 

Som ett tack och en 
uppmuntran inbjöd vår 
firma i anledning av ju
bileet he la sin personal 
på en ,drömr esa• med 
buss till kontinent en. Re- , 
san gi ck genom Dan
mar k, Tyskl ~nd , Oster 
rik e och genom Brenne r
pa sset till Itali en, över 
Arlberg spasset ' till Lich
tenstein och Luzern i 
Schwe iz , där alp toppe n 
Pilatus bestegs med värl
dens br antas te kugghjuls
bana. Hemfärden före
togs över Tysklan d med 
bl. a. en unde rb ar båt
färd pli Rehn. 

Eric G. Petterssons Boktr. AB, Insjö n 1953 




