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1. Priskurant från J. Isaksson & C:o Kassaskåpsfabrik. 
45 Gamla Kungsholmsgatan 45 Stockholm. Etablerad 
1867. (Omslagstitel). (Jönköping), Jönköpings Lit. Aktiebolag, 
(1879?) 

2.200 kronor 

230 x 150 mm. 16 sidor. Häftad. Mycket gott skick. 

Priskuranten upptar 11 olika modeller av kassaskåp och 3 
modeller av kassavalvsdörrar, vilka samtliga är avbildade i färg. 
Kassaskåpen kostade mellan 150 kronor och 1000 kronor för 
den största modellen medan dörrarna kunde beställas för 
mellan 150 och 550 kronor. Inledningsvis finns ett intyg efter 
en inspektion av ett av fabrikens kassaskåp som befunnit sig i 
godsmagasinet tillhörande Stockholm-Vesterås-Bergslagens 
Jernvägsaktiebolag vilket eldhärjades den 27 december 1878. 
Det intygas att de papper, bland annat just en priskurant, som fanns i skåpet ”voro helt och hållet 
oskadade, utan tecken till förkolning eller förbränning”. En läcker produkt med fina bilder. 

2. Illustrerad katalog från Gust. Bolander & C:o Göteborg öfver 
Handpumpar, Tvätt- och Mangelmaskiner, Rör- och skuftänger, 
Bänk- och Väggborrmaskiner för jern, Sparrsockar, Borrskaft, 
Borrar, Hyflar, Vattenpass, Indikatorer, Injectorer, Ringklockor, 
Hammare, Kettingskopplare, Yxor, Kvarnhackor, Smidesputsar och 
Ässjor, Hushållsförnödenheter, m. m. (omslagstitel). Göteborg, Tryckt hos 
Joh. Olsson, 1877. 

700 Kronor 

Häftad (270 x 215 mm). (16) sidor. Vikt horisontellt längs mitten med smårevor och en mindre 
pappersförlust på ryggen, en trist 5 cm lång reva i främre omslagets nedre högra hörn och ett 
genomgående vikmärke på samma plats. 

Rikt illustrerad. Förutom de varor upptagna i titeln såldes även bland annat 
vattenkastare, citronpressar, sardinlådöppnare och dörrhandtag. 

3. Illustrerad priskurant från Gust. Bolander & C:o 
Göteborg på Kranar, Ventiler, m. m. (omslagstitel). 
Göteborg, Tryckt hos Joh. Olsson, 1883.  

900 Kronor 

Häftad (270 x 215 mm). 12 sidor. Vikt horisontellt längs mitten, pappersförlust i 
nedre högra hörnet på främre omslag, genomgående vikmärke i nedre högra hörnet. 

Rikt illustrerad. Försäljer bland annat smörjkoppar med kran, 
vattenståndskranar, ångvisslor, trumpetvisslor, ångkranar, 
ångventiler, säkerhetsventiler, brandposter, tappkranar, 
manometrar, manometerkranar och ångregulatorer. Främre och 
bakre omslag med avbildningar på utmärkelser vid diverse 
lantbruksutställningar. 



4. Priskurant å Köpings Axelfabriks tillverkningar af  vagns- och kärr-
axlar samt vagns- och kärr-fjädrar. N:o 16. 15 Februari 1881. Stockholm, 
Tryckt i Central-Tryckeriet, 1881. 

600 Kronor 

Häftad (210 x 140 mm). 16 sidor. Ett blad med pappersdefekt i form av ett diagonalt streck där 
pappret är något tunnare än i övrigt, dock inget som stör läsning, ett par minimala fläckar i inlagan 
men i överlag gott skick. 

Beskriver 10 olika modeller av vagn- och kärraxlar, samtliga med en större 
illustration. Förutom dessa försäljes i katalogen också skruvnycklar, stålfjädrar och 
hjulbössor. Innehåller en kort artikel om smörjning av vagnsaxlar. De två sista 
sidorna upptas av en lista över återförsäljare. 

5. Förteckning öfver Tärnings-, Konversations- samt Tanke- & Sällskaps-spel jemte 
uppgift å böcker med beskrifning om Sällskapsspel, Lekar och Trollkonster. En 
hjelpreda för gammal och ung vid inköp af  Jul-Gåfvor. Alla i denna förteckning 
upptagne artiklar erhållas genom M. Sandbergs Bokhandel, Söderhamn. (omslagstitel). 
Gävle, Ahlström & Cederbergs Boktr., 1886.  

1.400 Kronor 

Häftad (155 x 120 mm). 8 sidor, inklusive omslag. Omslaget fläckat, ett par smårevor, ett blad med en 3,5 cm lång 
reva, några småfläckar i inlagan. 

Listar 60 sällskapsspel med namn som Go-Bang, De löjliga Familjerna, Stockholms Spårvagns-Spel, 
Kapplöpningsspelet, Gubbar från verldsutställningen i Paris 1878 vilket beskrivs som ”Fysionomi-studier, 
tidsfördrif  för barn”, 17 olika tärningsspel med namn som Vandringsmannen, Jorden rundt på 80 dagar, 
Striden med Trollet och Resa i Stjernrymden samt 20 skuggspel med namn som Gamle Herrn på Uggleborg, 
Jeppe på Berget, Jerusalems Skomakare, Maskeraden på Mosebacke, Vilddjuret i Kråkvinkel och Herr Pumpernickels 
äfventyr. Slutligen marknadsförs 38 böcker om sällskapslekar och 
trollerikonster samt W. Hagelbergs Zoologiska Hand-Atlas för Ungdom.  

6. Rylander & C:o. Priskurant å Jernrör, Kranar & Armatur. 
(omslagstitel). Uppsala, R. Almqvist & J. Wiksell’s boktr., 1886.  

600 Kronor 

Klammerhäftad (225 x 145 mm). (16) sidor, inklusive omslag. Vikmärke horisontellt 
på mitten, ett par minimala fläckar i nedre marginal, i övrigt mycket gott skick. 

Försäljning av gjutjärnsrör, kranar, ångpannetuber, takplåt, cirkulärsågar, 
maskinremmar, ståltrådslinor, gärnskärningssvarvar, sugpumpar, 
tryckpumpar. Illustrerad. 



7. Illustrerad katalog från Busch & C:o, 
Stockholm. Maskin- redskaps- och olje-affär. 
(omslagstitel). Jönköping, Aug. Richards Boktryckeri, 
1893. 

400 Kronor 

220 x 140 mm. 28 sidor inklusive omslag. Klammerhäftad. 
Omslaget med en större, men ljus, fläck, inlagan i gott skick. 

Försäljer diverse pumpar, järnrör, kranar, ett stort antal 
sprutmodeller, vågar, manglar, klädvridningsmaskiner, 
köttkvarnar och kaffekvarnar. Ett helt uppslag ägnas åt en 
beskrivning över den så kallade ”Hydrauliska Väduren”, 
uppfunnen redan 1796 men avsevärt förbättrad sedan 
dess. Pumpen fungerar så ”man med dess hjelp få vattnet 
drifvet upp till betydlig höjd utan något arbete eller någon 
tillsyn, i det pumpen sjelf  genom tillförsel af  vatten utför detta arbete.” Rikt illustrerad.  

8. Priskurant från Gustaf  E. Rylander Jern-, metall- och maskin-affär Stockholm. 
(omslagstitel). Jönköping, Aug. Richards Boktryckeri, 1893. 

800 Kronor 

240 x 150 mm. 48 sidor. Klammerhäftad. Ryggen lätt nött och med en 
3 cm lång reva vid ryggen på främre omslag, ett par småfläckar på 
främre omslag, inlagan i gott skick. 

Rikt illustrerad katalog över bland annat järnrör, skiftnycklar, 
ångarmaturer, pumpar, besprutningsmaskiner, stängsel, 
takplåt, smidesstäd, svarvar, fläktar och ångmaskiner. 
Rylander grundade sitt företag 1881 och gick 1911 ihop med 
konkurrenten Hugo Asplund varpå firman bytte namn till 
Rylander & Asplund.   

9. Priskurant från Gustaf  E. Rylander Jern-, metall- och maskin-affär Stockholm. 
(omslagstitel). Stockholm, Fr. Thavenius’ Boktryckeri, 1896. 

800 Kronor 

240 x 150 mm. 53, (3, blanka) sidor. Klammerhäftad. Några minimala fläckar på omslaget, i övrigt mycket gott 
skick. 

Innehåller samma typ av varor som föregående priskurant men med uppdaterade modeller av 
många produkter, samt uppdaterade priser. Ett antal nytillkomna varor finns också såsom 
”Flodmans Colibripump” vilken ”lemnar 2 á 3,000 liter i timmen” och ”är explosionsfri” samt 
”Patenterad Trähyfvelmaskin” vilken blivit prisbelönt ett flertal gånger vid lantbruksutställningar. 
Rikt illustrerad. 



10. Aktiebolaget Phylatterions Fabrikater, Deras egenskaper och användning jämte 
Omdömen om desamma. Trelleborg, Trelleborgs Nya Boktryckeri, 1896. 

600 Kronor 

210 x 140 mm. Frontespis, (4), 92 sidor. Häftad och 
med rikt dekorerat omslag. Svagt vikmärke på främre 
omslag i övre högra hörnet, främre omslag med en 2 cm 
bred lodrät fuktrand längs vänstra marginalen samt 
bakre omslag med en 3 cm bred mörk horisontell 
fuktrand längs övre marginalen, minimal bläckfläck på 
bakre omslaget. 

Försäljning av bland annat träkonserveringsmedel, bryggeriharts, och maskinfett. Med ett flertal 
längre texter med bruksanvisningar, intyg och specifikationer. 

11. Fredfors fabriks aktiebolag Stockholm. Fabrik för tillverkning af  maskinremmar, 
packningar, isolerings-materialier m. m. Impregneringsfabrik. Lager af  maskinoljor 
och andra maskinförnödenheter. Stockholm, Central. -Tr, 1898. 

800 Kronor 

225 x 155 mm. 24 sidor. Häftad. Minimal fläck på ryggen, annars i mycket gott skick. 

Fredfors grundades av fabrikören Fredrik Fors 1887 och 1893 flyttade fabriken in en fastighet i 
Mariehäll Bromma, vilken är avbildad på priskurantens omslag. Här tillverkades främst 
maskinremmar i olika material såsom bomull, läder och gummi, kamelhår och hampa, samt vid pris 
på begäran även valrossremmar. Förutom remmar tillverkades och såldes även bland annat 
presenningar, gummistövlar, järnrör och ett stort urval diverse oljor. Fabriksbyggnaden revs 1966 
men kvarteret där fabriken låg bär fortfarande namnet Fredfors. 

12. Prislista N:o 97 Juli 1900 å pumpar, sprutor och 
tillbehör. Aktiebolaget Carl Jacobsen & C:o 
Maskinaffär. Stockholm, Internationella Annonsbyråns 
Tryckeri, 1900. 

700 Kronor 

230 x 160 mm. 29, (1), (2, blanka) sidor. Klammerhäftad med 
blind- och guldpressat omslag. Visst bortfall av guld från omslaget 
samt något blekta ytterkanter av omslaget, 1 centimeter lång reva i 
bakre omslaget och det sista tomma bladets överkant, i övrigt i gott 
skick. 

Rikt illustrerad katalog över pumpar, ventiler, kranar, rör, 
slangsprutor, kopplingar, brandhinkar, plåthinkar och 
trädgårdssprutor. 



13. Priskurant å droger, kemikalier, tekniska preparater, förbands- & sjukvårdsartiklar 
samt parfymer, Eau de Cologne och tvålar m. m. Wilh. Becker kongl. hofleverantör 
Stockholm. Stockholm, tryckt hos Ernst Westerberg, 1902. 

900 Kronor 

Häftad (200 x 135 mm). 79, (1) sidor. 1,5 cm lång reva i rygghuvudet, i övrigt mycket gott skick. 

Uppdelad i fem avdelningar: 1. Droger, kemikalier och tekniska preparat, 2. Diverse preparater och 
utensilier, glas m. m., 3. Förbandsartiklar, 4. Sjukvårdsartiklar, 5. Parfymer, Eau de Cologne, tvålar 
m. m. Avdelningen med sjukvårdsartiklar rikt illustrerad. Den tyske säljaren Wilhelm Becker bosatt 
sig i Sverige 1864 och öppnade året därpå en färgbutik på Malmtorgsgatan 5 i Stockholm. Firman, 
mest känd för sin färgtillverkning, hade fram till 1950-talet en stor produktion av kemiska och 
medicinska varor. Året för denna priskurant är intressant då det är det sista året som Becker själv 
ägde firman, vilken såldes 1902 för 228 000 kronor till firmans prokurist Herman Gentele. 

14. Pris-kurant å Brandsprutor från J. W. Rosenström Sprutfabrik & Mek. Verkstad. 
Norrtälje, Alfr. Erikssons Accidens-Tryckeri, 1902.  

900 Kronor 

Klammerhäftad (240 x 150 mm). 12 sidor. Lodrätt vikmärke längs mitten, 
främre omslag stämplat ”R. Askergren”, bakre omslag med ett par småfläckar. 
Gott skick. 

Rikt illustrerad. Försäljning av assuranssprutor, länssprutor, Svea-
sprutor, Primus-sprutor, herrgårdssprutor, Kommunal-sprutor 
samt därtill hörande delar. Den patenterade Primus-sprutan 
beskrivs som så enkel att använda att ”hvem som helst kan utan 
fackkunskap, om så behöfves, ögonblickligen isärtaga pumpverket 
för rengöring och undersökning af  ventiler och pumpkanna.”  

15. Yost-Skrifmaskinen Modell N:o 10. Några ord 
om Yost-Skrifmaskinens speciella fördelar. 
Ensamförsäljare: Flach & Wimnell Göteborg. 
Göteborg, Joh. Lundéns Tryckeri, (1902).  

900 Kronor 

Klammerhäftad (195 x 120 mm). 19, (1) sidor. Omslaget stämplat 
”Nässjö Trävarukmpani” som agentur, titelbladet med handskrivet ”R 
Wikander” som agentur, främre omslagets insida med avtryck från bild 
på titelbladet, sid 5 med handskrivet ”Kr. 425 :-”, liten fläck på sida 
2, några svaga vikmärken, bakre omslaget med några småfläckar. Gott 
skick. 

Rikt illustrerad försäljningsbroschyr med beskrivning över 
skrivmaskinens fördelar och funktioner. Den beskrivs som 
mycket lättanvänd och ”hälsad af  alla sakkunniga 

ingeniörer på båda sidor af  Atlanten såsom en triumf  af  ingeniörssnille” och man dristar sig till att 
utropa att ”Yostmaskinen har gifvit den största tillfredsställelsen i hvarje del af  hela världen”. 



16. Rottneros Bruk. Illustrerad Priskurant å Automaträfsan ”Minerva”. Säsongsnyhet 
för 1902. Norrköping, L. A. B., (1902).  

300 Kronor 

Ettbladstryck (290 x 225 mm). (2) sidor. Vikt horisontell längs mitten, några smårevor i marginalen. 

”Automaträfsan ’Minerva’, en nyhet för säsongen, är alldeles enastående i sitt slag, särskilt hvad 
balancering och lättskötthet beträffar. Dessutom utmärker den sig för enkelhet och hållbarhet. 
’Minerva’ skötes lätt af  en 10 eller 12 års pojke.” Med avbildning av silvermedaljen från 
Stockholmsutställningen 1897 då firman tilldelades högsta utmärkelse för slåttermaskiner. 

17. Katalog Nr 3. Aktiebolaget Maskinkompaniet 
Stockholm. Stockholm, Tryckeri-Aktiebolaget Svea, 1903. + 
Supplement till katalog Nr 3 från Aktiebolaget 
Maskinkompaniet. Stockholm, John Björkmans Eftr., 1904. 
(Sammanbundna) 

700 Kronor 

Klammerhäftad (210 x 140 mm). (32), 12 sidor. Mycket gott skick. 

Rikt illustrerad katalog med försäljning av lokomobiler, 
ångtröskverk, hästvandring, stenkross, gröpkvarn, havre- och 
maltkrossar, oljekakskrossar, rotskärsningsmaskiner, sågverk, 
v i n d t u r b i n e r, v å g a r, t r i ö r e r, k a s t m a s k i n e r o c h 
vedhuggningsmaskiner. Sista sidan med produktinformation om 
”Wibergs Svea-släde, elegant familjesläde” som kan fås antingen 
omålad och utan klädsel, eller ”målad och klädd med elghud”. 

18. J. A. Dessles bosättningsmagasin Stockholm. Jacquard- 
och damastduktyger, svenska drälldukar samt lärfter. Stockholm, Centraltryckeriet, 1905. 

1.400 Kronor 
 
150 x 230 mm. 15, (1) sidor. 
Klammerhäftad. Några minimala ljusa 
fläckar på främre omslag, i övrigt i 
mycket gott skick. 

Innehåller 10 olika mönster av 
duktyger i jacquard och damast, 
samtliga fotografiskt avbildade. 
Samtliga tyger kunde också fås 
som damastservetter vilka köptes 
per dussin. Innehåller även 
prisuppgifter för drälldukar, samt 
lakans- och örngottslärfter i hellinne vilka demonstreras genom 4 inklistrade produktprover. J. A. 
Dessles grundades 1860 och låg på Drottninggatan 61 i Stockholm. 



19. Redskap för kommuner m. m. från Aktiebolaget Julius Slöörs Jern- & 
Redskapshandel. (omslagstitel). Stockholm, Victor Pettersons A.-B. Tr., 1906. 

400 Kronor 

Klammerhäftad (220 x 150 mm). 8 sidor. Mycket gott skick. 

Försäljning av stenkrossar, drivkrafter för stenkrossar, 
pumpmotorer, motorsprutor, Alfa-sprutor, Henrikssons 
kommunsprutor, järnvägsvagnar och kolfpumpar. Julius Slöör 
slog upp portarna till sin järnaffär på Järntorget i Stockholm 
1858. Han drabbade dock av en allvarlig sjukdom och avled 
endast 40 år gammal 1876, varpå hans söner Filip Victor och 
Rudolph delade upp hans firma i två avdelningar; ”Järnaffären” 
och ”Redskapsaffären”, vilka 1891 slogs ihop igen och ägdes 
ensamt av Filip Slöör. 

20. Priskurant från Axel Ljungströms Fabriks-Aktiebolag. Fabrik för 
specialtillverkning af  matematiska instrument. Stockholm, Jacob Bagges söner, 1907.  

1.600 Kronor 

Klammerhäftad (210 x 145 mm). 22 sidor. Mycket gott skick. 

Rikt illustrerad. Saluför egentillverkade samt importerade 
matematiska instrument såsom avvägningsinstrument, 
vinkelmätningsinstrument, distanstuber, mätbordsstativ, 
landtmäterimåttband, kompasser, pantografer, gradskivor, 
gruvinstrument och stereometrar såväl som ritmaterial och färger. 
Förutom de här saluförda produkterna utförde firman även 
specialbeställningar på alla typer av matematiska instrument.  

21. Takbestrykningspreparater, träimpregneringsoljor, färger, isoleringscement, 
borstar, penslar m. m. J. C. E. Gernandt, Stockholm. Linnégatan N:o 4, kontor och 
fabriker: Helsingfors, S:t Petersburg, Riga. (omslagstitel). Stockholm, P. A. Nymans Eftr., 
1907. 

1.500 Kronor 

Klammerhäftad (230 x 110 mm). 16 sidor. 1 cm lång reva i 
ryggen, ett blad med 1 mm lång reva i nederkant, ett färgprov med 
skada, pappret bakom färgproverna något skadat och med 
småsprickor mot texten på andra sidan bladen, dock inget som stör 
läsningen, minimal vit fläck på bakre omslag, trots detta ett fint 
exemplar. 

En katalog över färger, oljor och fernissor med 67 inklistrade 
varuprover. Varje vara åtföljs av en längre beskrivning över 
användning och fördelar ackompanjerade av charmiga 
vinjetter avbildandes målare i arbete. Ett ettbladstryck med 
rubriken ”Bestrykningsmedel för papptak” löst ilagt. 



 
22. Priskurant å hönsringar m. m. från E. Flygare, 
Degerberga. (omslagstitel). Kristianstad, Bongs Lito, 1908. 

800 Kronor 

Utvikbar folder (ihopvikt 205 x 110 mm, utvikt 205 x 330 mm). 6 sidor 
inklusive omslag. Liten fläck på främre omslag, svagt vikmärke genomgående, i 
övrigt gott skick. 

Inleds ”Ingen rationell hönsegare underlåter att på något sätt 
märka sina höns. Det är ju absolut nödvändigt för att kunna hålla 
reda på ålder och härstamning, skilja på goda och dåliga värpare 
o. s. v.” och beskriver sedan 8 modeller av ringar med olika funktioner och pris. Förutom ringar 
försäljes här även två kycklingmärkare då ”somliga föredraga att märka kycklingarne genom att 
klippa runda hål i den tunna hinnanmellan kycklingens tår”, en teckning över 15 olika sätt att märka 
kycklingar på detta vis ackompanjerar produktbeskrivningen. Slutligen försäljes även ”Exelsior 
kombinerad mat- och vattenbehållare.”. Illustrerad. 

23. Aktiebolaget Gardin-Magasinet Stureplan 2 
Stockholm. Specialaffär för Gardiner och afpassade 
Mattor. (omslagstitel). Stockholm, Centraltryckeriet, 1909.  

300 Kronor 

Klammerhäftad. (215 x 145 mm). 32 sidor. Mycket gott skick. 

Förtecknar 40 gardinmönster, var och en illustrerad med en 
större bild. Firman håller totalt 300 olika mönster i lager, vilka 
alla är originalmönster ”väfda endast för bolaget”. Innehåller 
även illustrerade avdelningar för jalusityger och sängöverkast. Katalogen avslutas med ett avtryck ur 
en artikel från tidningen Vårt land med rubriken ”Ett besök i Gardinmagasinet vid Stureplan” där 
skribenten berättar om gardinerna att ”det var med en känsla af  glad förvåning jag såg hur högt 
denna fabrikation uppdrifvits här i landet”. 

24. N:o 203. Katalog för landtmän. Aktiebolaget B. A. Hjorth 
& Co. Stockholm, tryckt hos Ernst Westerberg, 1911.  

400 Kronor 

Häftad (220 x 145 mm). 45, (3, blanka) sidor. Mycket gott skick, det löst 
bifogade bladet med smårevor i högra marginalen. 

Rikt illustrerad. Försäljning av bland annat separatorer, 
körvandrings-pumpar (vilken ”med oxar eller tjurar köras pumparna 
vanligen 2 hvarf  och med hästar 2 à 3 hvarf  pr minut”), 
brunnspumpar, klaffpumpar, handsprutor, trädgårds- och 
brandsprutor, järnrör, skiftnycklar, tänger, räfsor och borrmaskiner. 
Ett löst bifogat produktblad för ”Hushålls- och Montöryxan ’Bahco’ 
Med spikutdragare.  








