
KARTONGER. 

1 
\ Platinakartonger 

_utan snitt och med_ skarpa hörn af grå nnturkartong med nedpressade hvita 
eller silfverlinier. 

Bild yttre mått tonmåtb 
format cm. cm. 

912 16x20 9x12 
12x16 20x24 12x16 
12 _16/2 22  27 12,5  17 
13 18 24x30 13x18 

,18X24 30x36 18x24 

\ 
\ 

. 4-|4 
»SVEN SCHOLANDER 

x
:- ,PETER KNUDSEN 

STOCKHOLM ;m __\____ KÖPENHAMN 



KARTONGER. 

Rococo kartong 
\10-dubbe1 bristol kartong med elegant rococo infattning och slipad kant. 

N:0 509-510. 

o 509 slät grå med blindpressxuing. 
510 slät grå med hvit eller grä- wessning. 

l . . v
. Yttre storlek Utskäminng Np 509 Np D10 

Blldformat pns per pns per “m- Cm 100 st. 100 st. 

visit 14  18 5  8 15.- 25.- 
kabinett 24 X 30 9,5 X13 25.- 35.- 
boudoir 32 X 36 12 17 50.- 70.- 

imperial 32  39,5 ,17 X 22,5 65.- 90.- 

,
y | 

_v%___a_ .
I __
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KUVERTERÅ

\

v, i Kuverter.

» Brefforiñat.
Nao 511. \

1 y

Kvalitet
Nro

.D »\ 4. A3
» hvitf papper ....... ..
» *knlört jiapper sort,- » perggtment papperm”. .

.» grault V
“ - ›

» manilla 5
“» granit

_9A
7:

5 »
4

A 3 
2 \

.1 V

x 

Af ljrusglxxltihanáppapperu-............... .Å..... ..
bättre ...... ..

färger   

Fickforrhat
Nzo 512.

5.50 V 

9._

. 9.- i:
12.-
15._

Fickformat, gummerade.

\
/ Af pergament paåper.

» granit.”
k

» manillay.
› granit_

svEN SCHOLANVDER. _
(rSTOCK§0LM\ __;____I|

| /

Kör 3va 6 
k0it› 6

Pris per 1000st.  

visit kabinett

4.50
95.- \
6;- ›

_ 6.50
7.50
8.-
8.50

9.-_
10:; \ 
12.-

v

› 13:-  
15:;
16.* 1?
18.7-
19:-!

å»12 kort
dzo

7

d:0

dto N n

PETER KNUDSEN
KöPENuAMNx 

6.50



Kuvertef *medutskärningif 
ovaâl _fyrkantig domförngig utskäining. 

V, | Pris per 1000 st; 

rvisit I kabinett 

för 1 kort 
J 8.50 

h IAf kulört papper med préssning, .» » .› .» » \ l» 2 n 9.- 
» ellerhvitt N» » rödrand › 1 » I

\ 
15.- 

» _papper » » 1› 6 . » ,. 
 

18,_ 
ä) 
Ä) 

 HASSEEBLAD e: c: s: H. HASSELBLAI; ø“* GÖTBBQRG 
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KUVERTER.

v x I //
44:, 

/ * “ 7/ M .WM/âmømm  

K
Pris per 100 sh. 
visit | kabinett 

Af kulört glacépapper, pressadei olika mönster, för 6 kort: 6.- 
3 ) D. » )) Ä) I) » ) 7;:- 

Kuverter och enveloppes at, större format finnes äfven i lager till olika 
priser. « i 

Masken 
af matt, svart papper ogenomskinligt. 

Pris per 100 sly. 0va1-, fyrkantig eller domformig utskärninøt 
Visit Kabinett: Boudoir 9  12. 12 X 161/ 13  18 

Kronor 1.- 1.50 3..- 1.50 . 2.-  
3 - 

r

SVENiMSCHOLANDER PETER KNUDSENT 
STOCKHOLM _ ______ KÖPENHAMN 



  

    

       

    

      

    
     

  
  

KUVERTER. 

Skyddskuvertéri för, Arist0=bilder 
af fint hvitt eller kulört genomskinligt pergamentpapper för 

_ ._ v visit kabinett boudoir imperial 
,prls per 1-,000 _styck 2._ 3.- 7.- 10.- i 

Firmqtryck billigast. 
“

Skyddskuxierter för negativer. 

   

af genomskinligt starkt pergamentpapper till skytid för repor och damm. \ . ,. 
5 v Storlek 912 12161/2 13x18» 18x24 Cl1›]. 

pris per 100 styck . . . . J) Kronor 0.50 0.60 0.75 1.25» - 
   iaf brunt stärkt papper 

        

  

» Storlek 912\12&gt;&lt;161,2 13x18 155234 cm. 
;tpris per 100 styck . . .› . . Kronor 0.75 ”1.-5 1.25 2.- 

  

. *I .. .
i 

i 
“
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OBJEKTIV; 

Objektiv z 

Voigtländer & Sohn; Braunschweig. 

Collinear serie lll 1:7,7. 
 

Plåtstorlek 
Aeqvivalent Objektiv- med m” i iüsblän_ A
brännvidd öppning öppning. , med f/igá dare 

f/7,7 0 

,mm. cm. cm. . Kr. 

9,5 V 41/2  41[2 41/2 x 6 - 49. 
10,5 41/2 › 6 6  9 ” 58.- 
12 j 6  9 _ 9 x 12 68.- 

9x12 12x16 1 . 81.- 
12 x 16 13 x 18 100.- 
13 x 18 16 x 21 
16  21 18 x 24 
18 › 24 24  30 
24  30 27 x 35
27 35 30 x 40 
30 40 40 › 50 
40 x 50 50 x 60 
50 x 60 60 x 70 
_60  70 70  80 

O 

S, 
CONJHOO 

HH 

7 Hcwooacscmhoo 
. ll     “ «

SVEN SCHOLANDER 
ä 

. PETER KNUDSEN- 
STOCKHOLM KÖPENHAMN



OBJEKTIV.

Collinear IV 1 :12,5.

Plåtstorlek

w

ä 

-
Aeqvivaleni

E;
brännviddQpjektiv-oppningMed

fullöppningf/12,5 Pnsmed
iris- blandare

E
1 100
2 120
3 150 
4| 200 
5 260
6 320
7 440
8 600 
9 800

10 1000 

Tids= och

ögonblicksslutare.
V Hull MM
lluühlwpgihwlwllwlllI; llih

wwwwwww

|

I [w
i

IL. ”ElçgantP 
w i www”I  w fodral för tids- och ögonblicks-

0 tagning. LiknanwThornton-Pic-

Vwi AN kards slutaren men äro af billi- 

IJI - gare kvalitet.  

Gardinslutare i måhogny-

wwwwwwfww
?wwwi”

0. w!”w
I UwwwwwwwwwwI

Wwwww I I i ?en är ,förseddmed hastig-

mivf” _\ hetsvxsare.i w
I 

*wwwwwww 
wwww 

w.
Jwwwwwwlm.wwww wwwwwwwwnu

Priser.
i.0-

Nzo Diameter I Kfáfor
1 42 mm. 12. - 
2 52 » 13.50
3 162 » 15.-
4 72 » 16.50 J 

Fxg. 522. 

w. HASSELBLAD s: C0.
-

G. a: H. HASSELBLAD
GÖTEBORG
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TII)S- OCH ÖGONBLICKSSLIYTARE. 

Fig. 524. 

tar jemnt och säkert. 

Goerz Sector=slutare. 

Slutaren verkar medelst sectorer, som ligg-a i objek 
tivets midt å bländarens plats och ersätta äfven dessa. . 

»Medelst en sinnrik mekanism kan den gemensamma 
slutare- och bländareöppningen bestämmas efter önskan. 
Ingen som helst skakning förekommer. Slutaren arbe 

objektiv. Dess hastighet kan varieras frånvl/löo till 1 
sekund och inom dessa tidsrymder arbetar slutaren fullt 
automatiskt med största precision. Vigten är liten då 
allt metallarbete är utfördt i aluminium samt slutarens ›, 
omfång minsta möjliga. I och för ett noggrant an 
bringande ä objektiven åtar sig fabriken detta arbete _ 
till ett pris af 6 fi!! 10 /crønor för alla slags objek 
tiv. För af ovana personer utfördt inpassningsarbete 
varnas, då därvid såväl objektiv som slutare kunna 

Slutaren tillverkas i fyra olika storlekar,- fördärfvas. 
passande för objektivmed 34, 36 38 och 44 mm. dia 
meter af objmöret. Den största slutar-ens högsta dia 
Ineteröppning iir 24 mm. gKöpes slutaren samtidigt 
med ett af Goerz objektiv beräknas inga inpassnings- 
kostnader. n. 

Pris för alla storlekar upp till 44 mm. objektiv 
rör Kr. G3.-. 

Exponeringsmâtare. 
. Watkins exponeringsmätare för handkameror rig. 525. 

Pris med bruksanvisning Kronor 10.50. 

Wvnnes »Infalliblen fotografiska exponerings- 
matare ñ g. 526. 

Pris med bruksanvisning Kronor 8.50. 

SVEN SCHOLANDER 
STOCKHOLM 

Iarl 
: PETER KNUDSEN 
”F KÖPENHAMN 

Den kan apteras å alla slags j

Ag hjelpáre 
he konstnäre: 

-iörut  oupp: 
i m Portsmannei 



L.

ouer utfördt in 
›l objektiv som alm 
lverkas 1 fymdüh 
ed 34, 36 38 och 44 
1 största slutamg 
lll. 

   
  

HASSELBLADS HANDKAMEROR. 

[inhemsk tillverkning. 

Belönade_med 1:a pris Izedersdiplom och sjlfvermedalj vid fotografiska 
utställningen i Uddevalla och Stockholm 1894, samt 1:a pris 

guldmedalj vid utställningen i Malmö 1896. 

x

örelserna inom den fotográferande verlden hafva, såsom allmänt 

bekant ju är, under senare år i mycket väsendtlig grad tillta- 

git i liflighet och intresse. »Alla menniskor» skola fotografera, 
vare sig det nu gäller vetenskapsmannen, som uti fotograñkonsten 
funnit en mäktig hjelpare och häfstång för vidare framåtskridande 
inom sin branche; konstnären, somlpå detta sätt funnit en värdefull 

vägvisare i och för vinnande af såvälk- tid somock kännedom om 
i 

olika och viktiga, förntouppfattbara rörelsemoment hos lefvandeva- 
relser; turisten, sportsmannen, den blott och bart sommarnöjesbjoende 
affärsmannen -- alla vilja de lära den vackra konsten, och underligt 
är. ju detta ej heller, då nu mer såväl instrument, som hela det 

»tagningeny följande förfaringssättet med bildens framställande å 

plåt och papper, ernått en grad af enkelhet och lätthet i “behandlin- 

gen, hvarom man för något decennium sedan knappast skulle vågat 
drömma! Nybörjarens svårigheter äro reducerade till ett minimum 

isynnerhet om han till att allra först börja med endast nöjersig 
med att behandla _.- och då naturligtvis väl behandla - sin appa» 
rat, och låter någon inom konsten» äldre och förfarnare sköta om de 

svårare framkallnings- och kopieringsprocedurerna;. han kan redan 
efter några få försök glädja sig sjelf och de sina med ganska lyc- 

G. 6: HQHASSELBLAD f 
GÖTEBORG 

“WuHASSELBLAD s: Co. 
 ,
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HASSELBLADS HANDKAMEROR. 

kade bilder, för hvilkas åstadkommande han så godt som endast 
haft att draga eller trycka på en knapIb ä resten har »Guds klara 
dag» styrt om! 

12 om mg 
Hvad som alltså i första rummet en vardande amatör har att “liiåoqvds cu 

se sig om efter är en kamera. Frånsedt de mera besvärliga, men ”i” 
12 omm 

kanske också mera allvarliga stativkamerorna, hvimlar det i mar  “w” 
naden af handkameror af alla slag, olika till såväl utseende och stor- 
lek som pris och kvalitet samt -- nationalitet. Fransmän, Tyskar, 
Engelsmän, Italienare, österrikare, Holländare och Amerikanare öfver- 
svämma oss med sina prospekt och priskuranter, och de handkam “m” .9X12 cm. 
ror, som här hemma hos herrar fotograñhandlande funnits att få, mgwurçglerbar B10 
ha också varit samt och synnerligen af utländskt fabrikat. »Hvad mksonllzo 9-- -. 

skall man. då Aväljm, frågar med rätta den i valet och kvalet stående 121itar9X19Fm-W 
amatören, och vi svara utan tvekan: 

V 

sm1ekjl3å°/1*2X1:°: .r X c _
Den »Svenska Expresskameran» eller »Sveakameran». iäiailiiitøretutiähet- 

- Mkt-som Iwlzo 6. .. -

anlitar 9x12 cm., 
i 

.suger Nm 6,. ,

Fig. 103. 

»Svenska Expresskameran» 
så när som på sjelfva linsen genomgående svenskt fabrikat, 
sina medtäñare betydligt öfverlägsen uti så väl fotograñskt som .. 
rent handtverksmessigt afseende, _ . i. 
af prydligt utseende, öfverklädd med ñn svart chagrin och har 5
alla metalldelar svärtade, 4 ^

försedd med infällda muttrar för anbringande på stativ. 

KÖPENHAMN

I I .
SVEN SCHOLANDER 

å 
PETER KNUDSEN 

STOCKHOLM 
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enskt fabrikat: 

zvsrt vchâgrti od u. 
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HASSELBLADS HANDKAMEROR. 

Tillverkas i följande storlekar och priser: 
fö? 12 1315317111 88 cm., afståndsixuställning, reglerbar slutarehae 
stighet, brrljantsökare och vattenpass. Storlek 1991/2&gt;&lt;181{2 cm, _
för 6 plåtar 912 cm., mattglassökare. 

i 
Storlek 21 X 101/2  16 cm. 

för 6 plåtar 912 cm. mattor 
reglerbm slutarehastighet. 

Storlek som Nzo 2. .
för 6 plåtar 912 cm. briljantsökare och vattenpass, 

Storlek som Nzo 2.. , . . .
för 6 plåtar 912 cm. briljavntsökare, vattenpass, afståndsin- 
ställning och reglerbar slutarehasti 

Storlek som N10 2. .
för 12 plåtar 9 12 cm., mattglassökare. 

Storlek 23  101/2  18 cm.
för 12 plåtar 9x 12 cm. mattglassökare, afståndsinställning 00h 
reglerbar slutarehastighet. 

Storlek som N:0 6.. 
för 12 plåtar 9l2 cm., briljantsökare och Vattenpass. 

Storlek som Nzo 6. . . . .
för 12 plåtar 912 cm., afståndsinställning, reglerbat slutare- 
hastighet, briljantsökare och vattenpass. 

Storlek som N:0 6.. 

V. 
N10 10 för 12 plåtar 

81/4X 17 cm. 
Stereoskopkamem 
med 2 linser focus 
125 mm.. (listans 
80 min., samt för- 
sedd med afståndsv 
inställning, regler- 
bar slutarehastig- 
het, briljantsökare 
och vattenpass. 
Kan äfven använ- 
das för tagning af 
24 vanliga bilder 
i formatet 81/4x 
81/4 cm. 

ghet. 

Pris kronor 

Pris kronor 
Ölnssökare, afständsinställning och .

Pris kronor 

Pris kronor 

Pris kronor 

Pris kronor 

Pris kronor 

Pris kronor 

Pris kronor 

WJZrGÃ--á-A 2  
»Svenska Stereoskop-Express-kamerazm» 

Fig. 108. 

Storlek 221(219&gt;&lt;12 1/2 em- 

F. W. HASSELBLAD 6: C0. 
1 GÖTEBORG

Pris kronor 80: -
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HASSPÄLBLADS IIANDKABIEROR. 

   

    

»Svea=kameran » 

 liksom töregående och med samma undantag genomgående svenskt 
“
fabrikat. 

.är af största Soliditet och prydlighet i utförandet. 

  

  

.ÄÖ-1gx161j2 cm 
g zlllmügmat serie 
T omzllålbehlnmlgm: 

  

    

»Svea-kameran. ›

Fig. 104. 

tillverkad uti tvenne storlekar, för 12 plåtar 912 cm. ochför  
\ 12 plåtar 12161/2 cm. _ 

är försedd med de yppersta objektiv af Zeiss, Goerz och \Vrays be-  . 
römda fabrikater och inställbara för olika afstånd. ._. 

.är försedd med bakom objektivet anbragt slutare, ställbar för tids-j 
och ögonblickstagning samt för olika hastigheter. Ä, 

.är försedd med briljantsökare, vattenpass och infällda stativmuttrar.. :T 
.är äfven tillverkad med rörlig front, hvarigenom objektivet kan för- o_ 

_ skjutas i två riktningar. Dervid vrida sig sökarne så att de 
. , automatiskt inställa sig för samma bild som objektivet alstrar på J“

plåten. Denna anordning är patenterad och utan motsvarighet å  
någon utländsk kamera.  

     

SVEN SCHOLAN/DER V Lil PETER KNUDSEN. 
STOCKHOLM F] _ KÖPENHAMN 

   



   
HASSELBLADS HANDKAMEROR.   

      
»SVeakamerans» priser äro; 

Nzo 1 för 12 plåtar 912 cm.   
    

     
  
   

  

     
  

    

  
  

med Goerz Rapid Paraplanat Nzo 1 \. . . . . . . . . . Kr. 115: -- 
 » » Rapid Widvinkel-Lynkeioskop Nzo 1 . . . . . » 1402 - 
§4 » Wrays Handkameraaplanat . . . 4 . . .  . » 150: -
iNzo 2 för 12 plåtar 12161/2 cm. * A v- med Goerz Rapid Widvinkel-Lynkeioskop N10 2 . . . . . › 160-. .- » Zeiss Anastigmat Serie III a N20 3 . . . . . .. . . › 225: -- 

  
  

(Nzo 3 för 12 plåtar 9l2vcm. rörlig front 

   
   

   
       
  

g med Zeiss Anastigmat Serie III Nzo 3 . . ., . . . . . d. » E200: - 
§70 » Goerz Dubbel-Anastigmat Nzo 1 . , . . . . . . . » 225: - 
gfNzo 4 för 12 plåLar 12x161y2 cm. rörlig front 

med Zeiss Anastigmat Serie III a. N10 4 . . . . . . . . › 260: - 
» Goerz Dubbel-Anasbigmat No: 2 . . . . . . . . . » 300: - 

  

   

   

   

    
  

.tar 9Xl2 cm. och 

     Goerz och Wmfl   
afstånd L »Svea-kameran med rörlig lfront» . _
mm sltällbarfölfr Fig. 106. / , J : ,
;heten i »i ..  .

h . .
d - -- tayivmugg Då nu amatoren skall Valga, sin kamera, har an, JU. - 1 e 

lnfalåqakilivethüz flesta fall _ att i första rummet rådfråga sin - kassa! Vill han un] 0 Je _,T *
. u ml hålla sig inom en mera. moderat gräns, och har han ej allt för vidt- 
3 ?kalniw  .gående anspråk, torde han bland de »Svenska Expresskamerorna» oblekme kunna finna någon, som till såväl pris som »öfriga medfödda egen: 

.skaper» passar honom godt. Vill han åter med ens rycka upp 1 
, 311m första ledet, följande den gamla _geda satsen, .att »den som 
w köper dyrt köper billigt, ty bäst är också 1 langden billigast?) så skill han säkerligen uti »Svea›kameran» ñnna »det 1deal han Adromt s1g.»_ 

után motsvân 
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EASTWANS »POCKET-KODAKJS 

Min-ers Expresskanieror. 
(»Murers Express Newnessw, _1897 års modell.) 

l 

För 6 plåtar SXS cm. .
›» » › 9 12 » . \ . 

12 » » » . .
6 » 13x18 » . . 

Eastmans 

_ ñg. 528. 
Bild tagen med »Pocket Kodak» 

Denna apparat gör genom sitt föga skrymmande format väl skäl för sitt 
namn ›Fick»-K0dak och kan mycket rekommenderas för alla som önska erhålla 
fotografiska bilder utan att hafva besväret af att medföra en vanlig hand- 

kamera. Med *densamma kan Atagas ett oändligt antal bilder efter hvarandra 
emedan apparaten kan omladdas i dagsljus: v

Bildformat: 38x5 cm. 
Omfång: 91{2 71/2X 6 cm. 

_ Vigt, laddad med films för 12 exponeringar: 180 gr. 
Slutaren spännes, exponeringen verksbälles och förändring från tids- till 

Kigonblicks-exponering utföres med en och samma knapp. ,
Linserna äro Väl akromatiserade. 

i 

Elegant ntstyrsel i rödt, grönt eller svart läder. 
Pris laddad ..................................  .......  ................  Kr. 20.- 
Films till Pocket-Kodak för tolf exponeringar pris .......... .. » 1.2.5 

SVEN “SCHOLANDER : PETER KNUDSEN 
- STOCKHOLM V _______ KÖPENHAMN



med »Pocketlw 

format vil skilt 
- alla soni önski 
nedlöra en vanlll 
bilder efter hv“ 

V 
bländare. 

EASTMANS »BULUS EYE»f 

EastmansBulls Eye”, och Bullet=K0dak kameror; 
»Bulls Eye».. 

Omladdas i dagsljus. Liten, lätt och billig. Tillverkad för att endast 

4... 

ñg. 529. 

Storlek: 111/2  12 X 15 cm. Vigt 600 
gram. 

Bildformat: 9 X 9 cm. _ -
Films antal: 12 ellen 18 exponeringar. 

Försedd med en sökare och envan- 
sats för stativskruf. 

“användas med yatron-ñlms, hvilka. insättas och uttagas i dagsljus och -göra ” mörka rummet pnödigt. - r . 

Bulls Eye N:r 4. 

ñg. 530. 

St0rlek:121[2  141/2 X 231/2 em. Vigt 
900 gram. 

Bildfoimat: 10x13 cm. 
Films antal: 12 exponeringar. 
Försedd med två sökare och ansats 

för stativ skruf för vertikala och 
horisontala bilder samt inställnings- , 
skala. 

»Bulls Eye» N:0 2 & 4 hafva en utmärkt god akromatisk lins och tre 

klädd med läder. 
Slutaren kan ställas på tids eller ögonblicks rtagning. Kameran är 

Priser: 

»BulPs Eye» N:0 2 oladdad Kr.33.- 
› Patronñlms för 12 exponeringar » 2.50 

» › » 18 › n» 3.75 
Svart läderväska . . . . › 7.50 

»BulPs Eye› N:0 4 oladdad Kr.5O._V 
Patronfilms för12exp0neringar » 3.75 
Svart läderväska . . . . . » 10._ 

HASSELBLAD s: C0. G. e: H. HASSELBLAD 
GÖTEBORG 0 
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»BULLET Koxmm. 

»Bullet Kodak». 

För patronñlms och utorrplåtar. 

V: emuönmea visi 

 u, dubbelktssef 
h .. »hnøllskli obxekü »Bullet Kodak» * »Buuxxezly Soda!?  “h °

N:r 2 \  v 

fug. 531.   jittorlek 9x 12 cm 

Storlek: 111/2x111/2x16 cm. Vigt Storlek:131/4X151/2X241/2 cm- Vigt 
l t

750 gram. 1200 gram.  
V_ Bildformat: för film 99 cm..för Bildfurmat: för film och plåtar j plåtar 88 cm. 10x13 cm. v 5 

Försedd med en sökare och ansats Försedd med två sökare, ansats  för stativ skruf. “
för stativ skruf att taga vertikala j 
eller horisontala bilder och inställ- 
ningsskala. 

i 

Objektiven för ›Bullet» kamerorna äro försedda med utmärkta akroma-j tiska linser, som gifva stor skärpa och med tre bländare öppningar. Slutaren T kan ställas på tids- eller ögonblickstagning och ombyte från ñlms till plåtar . .
göres på några sekunder. »Bullet» kameran är klädd med svart läder. f 

Priser: 

»Bullen N:0 2 oladdad. i .Kx-.42... »Bullen N:0 4 oladdad. .Kr.63._ 
Patronfilms för12exp0neringar » 2.50 Patronñlms för 12exp0neringar » 3.7. . » »x » 18 » » 5 Kassett för en plåt 10 X 13 cm. » 3.5 .7 
Kassett för en plåt 88 . . » .50 Svart _läderväska 

.5 Svart läderväska . . . . .»› 0 

SVEN SCHOLANDER PETER. KNUDSEN? 
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l 
am. 

.la 

da med utm 
dare öppningar 
byte från filma till 
l med svartläder. 2

  

V4x15U2x2#h“ 

isontala bllder 

›Bullellqpli ett aplanatiskt 
N:r 4

   

  

   

L
F. 

  
  
  
   

      

  

   
  
  

  

  

 

_ ögonblicksslutare och ett 

  

HANDKAÅIERA. 

N:o 1. 

Handkamera 
B a _ _ r_ L 

l 
4 l, . a

af matt valnöt, med visir- |
skifva, en dubbelkassett, .

:il 

  

     

    

WE 
i

l l 
y . 

I I
. hopläggbart stativ. Den: 

I , 
›

; lämpar sig väl för nybör- 
i

1 
 jare (fng. 122). 

H   uNL» 

objektiv, 

    
  

    
För plâtstorlek 9 X 12 cm. komplett med en kassett . Kr. 11.50 

gExtmkassett.  » 3.- 

  
    

    
Handkamera »Mel-karm 

För 12 plåtar 912 cm. 
Vigt med plåtar 2 kg. 
Vexlingen sker som å »Mm-ers Expresm. 
Objektivet är dubbellinsigt. 

Pris Kronor 26.- 

Storlek 23 X 19  11_ 

Handkamera ›Splendid». 

Handkamera af amerikansk matt valnöt för 12 plåtar 912 cm., med enkel och säker- 
plåtväxling utan växelsäck, tvâ mattsökare, 
godt: periskopiskt objektiv med inställning 
och slutare för tid och ögonblick. 

Pris Kronor 31.50. 

F.. w. HASSELBLAD s: cat GÖTEBORG   
(i. 6: H. HASSELBLAD 

-- GÖTEBORG  

    

  

     

      

        



MACKENSTEINS .FOTO-KIKARE-KAMERA. 

Mackensteins F0t0=Kikare=Kamera. 
 

Denna lilla, lätta, sinnrikt 
*konstruerade apparat rekom-V 
mendera vi isynnerhet till tu- _rister och velocipedåkare. Ka- _ _ * _ i _ låtptm] meran liknar till formen en ; _

“ l “. _, i - p
:större fältkikare och tager bil- 

i) i 

der i storlek 61/2X9. Dess 
förnämsta egenskaper och före- 

träden framför andra ,hand- 
kameror äro; . 

1) Man inställer bilden skarp 
med särskild inställningsskruf 
,å en visirskifva. I _

2)) Särskild sökare anbragt 
ofvanpå anparaten att hålla i 
_jämnhöjd med ögat. 

3) Graderad afståndsinställ- 
ning från en meter till, det 
oändliga. 

4:) Mycket hastig slutare med: 
reglerbar hastighet anbragt mel- 
lan linserna. i , 

5) Objektiv. med irisbländare. 
6) Särskildt plåtmagasin, som i dagsljus kan borttagasfrån appa- i 

raten och ersättas med nytt. -. _ _ _ - 

7) Plåtmagasin för 18 plåtar extra tunna eller 15 vanlig tjock- . 
lek, och fun-ktionerar vexlingen lika bra, om ej magasinet är laddadt 
,med fullt antal plåtar. Vexlingen är_ enkel* och säker. 

Fi g. 533. 

Priser: 

Mackensteins Fot0=Kikare=Kamera 

med 

.Nå 1 Zeiss anastigmat serie Ilza .Nå 1 Kr. 200: -- 

.Nå 2 med Goerz Dubbelanastigmat › 
Extra plåtmagasin . . .

› kasett . .
Fodral af läder .

n
o

Fig. 534. 
i i 

i l=kl e 
SVEN SCHOLANADER l-;TI \ PETER KNUDSEN 

KÖPENHAMN STOCKHOLM 



plåtstorlek 61/2X9 och 8 X 9 cm.

Till utseende liknande förut beskrifna. 
En ny anordning med denna stereoskop- 
kamera är, att bilderna tagas å tvenne 
skilda plåtar, hvarigenom allt besvär med.
plåtarnas ituskärning förebygges. Dessa
plåtar äro dock lätta att känna igen från 
hvarandra, ty på samma gång, som plåtarne 
exponeras, öfverföres på hvar och en af 
dem ett märke utvisande, om de äro tagna 
till venster eller höger. Denna anordning 

Fig- 535- att hafva skilda plåtar har äfven en annan 
del, nämligen att man kan taga lika många enskilda bilder, som

et finnes plåtar, och i detta fall istället för att taga 9 stere0scope-_ ilder kan _man taga 18 vanliga plåtar antingen på längden eller på 
:hojden endast därigenom, att det ena objektivet stänges. 

_ Priser: 
M: 1:bis ett par rectilinear objektiv, extra hastiga Kr. 265: 
.Nå 2zbis » » Hermagis aplanat, » 2› 285: 
.N32 3zbis » » w aplanatstigmah . . . 320: 

_ .Nå 4zbis » » Zeiss :nnastigmat . . . . . . 335; 
bl och säker_ .N72 Gsbis » » Goerz dubbelanastigmat . . . 360: - v För plåtstorlek 89 ökas priset med. . . . . 20: 

låâl Extra plâtmagasin för 61/2x9 cm. plåtar . . . 67: 
»i › »   9 » » . . . 752 

. _ i L » kasetter » (il/ZX 9 » ›\ pr. St. . i 
1: Priser l* › › » » 89 » › _ » » . 1: 

Fodral af läder för storlek 61/2X9 » 10: 
» » » » » ö X 9 9 12: 101x101 _OOC

LH 
i 

F. w. HASSELBLAD s: Co.” gl” o. :S: n. HASSELBLAD i GÖTEBORG i |*“,|=-_-:- GÖTEBORG 



   

      

    

UACKENSTEINS FOI“O-KIKARE-KA.\IERA. 
   

Mackensteins F0t0=Kikare=Kamera. 

För-minskad storlek. 

  
  
    
    

   
  

   
   

     
    
    

     

    
   

   

   
  
  
  

   
  

   
  
   
  

   

   

  

   
  
  
  

   
  

    

  

     

För plåtar 912 med särskildt plåtinagasin 
och inställning å visirskifvan. 

För att tillfredsställa en lange närd önskan hos 
många amatörer att få en »Kikare-Kamera» förplåt- 

. format 912, men på samma gång ej för stor eller 
i 

svår handterlig, hafva vi härmed nöjet utsläppa i 
den svenska marknaden Mackensteins nya »Foto- 
Kikare-Kameraw, förminskad storlek, hvilken nog 
kan tillfredsställa de största anspråk. Tack vare 
enkelheten i konstruktionen har kamerans storlek 
nedbringats till det- minsta möjliga. Vexlingen sker 

med s. k. veziel- 
säck, men är 
denna ej som 
hos de ñesta i 
andra kameror hopsydd af Hera läderstycken 

 
_

utan består Vexelsäcken här af endast ett _. 
stycke läder, hvarigenom den blir hållba- Z 

ä rare och ljustätare. Kameran levereras med x

objektiv från Steinheil, Zeiss, Goerz eller _” 
Hermagis efter köparens önskan. Kameran ,
är försedd med sökare, antingen reflexsökare, 

 

då. den hålles på bröstet eller sökare att hålla _, 
i ;emn- 

- .- 

höjd med 
ögat, det- 
ta äfven 
efter ön- 

skan. För öfrigt hän- 
visa vi till hvad som 
sagts om hiaekensteins 
förut beskrifna kame- 
ror, med hvilka den 
nära öfverenstämmer. 

Fig. 536. 

  

  
i. *IW A. Med 1 du Priser: -ê IM Med 2 a 

Mackensteins F0t0-Kikare=Kamera, L_ Eplåtstor xtra du] förminskad storlek, Fig. 536-539. 

Komplett med magasin för 12 plåtar 912 cm., visirskifva för in-Z 
ställning och fodral, objektiv med irisbländare. 
Nzo lzter med extra hastigt rectilinear objektiv. . . . . . Kr. 200:- 

n 2zter med Hermagis aplanastigmat 1:7 i. = 14 cm_ , , » 255-  
n 3:ter med Zeiss anastigtnat 1: S f. : 136 nam. , _ _ , n 
:w 4zter med Goerz Dubbelanastigmat 1: 7, 7 f. = 120 111111_ » 

_ n äzter med Steinheils orthostigmat 1: 7 f. : 14 om_ n 
Flg. 539. Extra plåtmagasin . . . . . . . . . . . , . _ , v; 
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STATIV-KAHEROR. 

 

Statiwkameror. 

Nzr 100.- 

V Kamera 

,af matt ek med nickelbeslag Praktisk och enkel konstruktion. Läm- 
par sig särdeles väl för nybörjare. ä

V

ns. _
- *

i .n 

hopsydd a]nu; w, 
exelsâckenhär,af  
hvarigenom den blir 

l sökare, antingen,
påbröstet ellerâöheai j

Ja 

Priser: * r r
0 100 A. Med 1 dubbelkassett, stativ, objektiv, plåtstorlek 53x12 Kn. 15.- 

» 100 VB. Med 2 dubbelkassetter, stativ, objektiv, väska och stativfodral, 
plátsborlék 912 . . . . . . . . . . r. . Kn 25.-* 

Extra dubbelkasset . . . . ., . . . . ”. .= . . Kr. 3.-- 

F. W. HASSELBLAD 6: Co. __ G. 6: H. HASSELBLAD 
n 

GÖTEBORG _ _
= GÖTEBORG A



    

      

      
    
    

    

      

    

  

  
    

     
     

      

STATIV-APPABATER.

Skolapparat.. 
Kamera för plätstorlek 912 cm. 

af matt valnöt, inrättad för tagning af 
bilder på höjden eller på längden, en 
dubbel kassett, godt, aplanatiskt objektiv 
med rotationsbländare och ett tvåde- 
ladt stativ.  

Pris ............................... .. Kr. 16.50  
Extra kassett 912 cm _____ ,. » 3,_ 

Samma kamera med slutare placerad 
i 

inuti kameran för tids och_ ögonblicks- 
tagning hvilken aftryckes med gummiboll. 

Pris  .......................... .. Kr. 18.-   
Fig. 54Ö. . 

N:r ror. Amatör-apparat 
af polerad mahogny med k-onisk bälg, en dubbelkassett och ett stativ  
(ñg. 167, 168). , *

     

   

     
Nummer ilPlåtsfcorlek Iâárâgâxfânäâll Pris Nummer i 

Pirditgâlâ-df Xââååâsâåttâ “ ningss ru 

cm. em. Kr. Kr_ Kr, 
101 A .... .. 121G1{2 30 . 25.- 101 D .... .. 30.4 5.- 
101 B .... .. 13x18 32 28.- 101 E -.... .. 33.- 5.- 
101 C .... .. 18x24 38 42- 101 F .... .., 47.- 8:- 

T |=:=| 
m_ » ...... .. 

SVEN SCHOLANDER 
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Kameran hopfälld. 

STATIVKAMEROR. 

N=0 102. Kamera. 

Priser: 

Af polerad mahdgny, 
med inställningsskrüf, 
rörlig Visirskifva, 
satt ram för tagning 
på höjden och på läng- 
den och dubbelt rör- 
ligt objektivbräde. _ 

Till apparaten Hör 
tre dubbelkassetter med 

säkerhetsfjeder 0. hörn- 
beslag. 

4 

Fig.\171. 
Kassett. 

Bälgens 
utdrags- _Plåtstorlek 
längd 

, Pris v Extra dub- 
belkas sett 

Inlägg till 
kassetten 

cm. 
29 
29 
38 
46 
45 
47 
60 
75 

cm. 
12x 16112 
13x18 
18x24 
24x30 
12 161/2 
13x18 
18x24 
24x30 

Kr. 
50.- 
50.- 
71.- 
98.- 
60.- 
61.- 
81.- 

108.- 

Kr. 
7.50 
7.50 

10.50 
15.- |

Bälg med dubbel I 
utdragsbotten. 

F. W. HASSELBLAD 8: C0. 
GÖTEBORG 

0.6: H. HASSELBLAD 
GÖTEBORG 

in; 



   STATIVKAMEROR.   
  

  &   

   

   Kamera. 

Ny, förbättrad konstruktion, af polerad mahogny med många messingbeslag, 
rörlig visirskifva, inställningsskruf, dubbelt rörligt objektivbräde, kalikâbälg med 

-rläderhörn, insatsram för tagning ;mf bilder på. höjden eller på längden. .
Till apparaten hör tvâ objektivbräden, tre dubbelkassetter i bokform och =

stereoskopinrättning för kameror ända upptill 18x24 cm. storlek.  
Dessa kameror äro lätta och eleganta och på samma. gång starka. och  

kunna. med allt skäl rekommenderas till-alla Herrar Fotografer och Amatörer .; 
som önska en god och solid kamera. 

  
  

     
    

      
    

    
Fig. 174. 
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STATIVKAMERORJ 
1 “ 

71 

__ xBälg ,. ,

Plåt., Balgens med. › . Extra Inlägg 
stonek utårags- : dubbel dubbel- till 

längd . utdrags- kassett kassetter 
längd . 

cm Cm- KT. 
x

cm. ; r Kr. 
103 A 12x161_l2 27 65 

0 

103 B 13x18 › 29 65  å? 
103 0 18x24 38 85 103 G 60 
103 1) 24x30 46 120 103011 
103 I 30x40 - _ 103 1 
103 K 40x50 | _ _ 103 K 

För läderbälg höjes priset med: 

cm. . . . 12x161,«2 13x18 18x24 24x30. 

, Kronor: 5 ö» 7.50 . 10. 

_För rörlig framdel, som ñg. 173 utvisar, höjes priset med 15 %. 

Nzr 124. 
Kamera. «

ä... 

Lätt och solid kamera_ 
af matt valnöt, med dub- 
belt utdrag, komisk vrid- 
bar läderbälg, inställnings- 
skruf ochd rörligt objek- 
tivbräde. 

d 
_

Till kameran. hör 3 dub- 
belkassetter med säker- 

hetsfjeder. 

Pris Pris för en extra 
Kronor dubbelkassett 

36.- 
124b 13 18 36.- -

1240 18  24 60.- 

“ 
  

0 
I_ 
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STK-YFIVKABIEROR. 
_____ ;-__- 

Kamera »Cosmopolitemá 

  
Fig. 540. 

Af ñn polerad mahogny, liten och lätt, f y
Fi 19 

 
rörlig visirskifva, insatsram för tagning 1 w . g 
på höjden eller längden, läderkantad 

 

klothbälg, dubbelt utdrag, inställnings- skruf och rörlig front. V
Till kameran hör tre kassetter. 

nu 

Mimi  »l 
I 

  
  

  
  

  

    

  

      

    
     

  

A 
__ \ ff HM  

[l Priser: 
 

 

I 
  Plâtslorlel; Pris l Pris för  J | v u] om_ Kronor [extrakassett  , mwww, lá __:==:=:::::::;2gg= 4 ll ,hblullill i 1302.. l 912 46._ 5.25 ;_ 130b 12 161/2 56.- 6.25 : i 1300 13 18 57.- 6.25 i 

130d 18  24 73.- 8.- 
Fig. 541. 

I . . 
, E* Fj_ l l Samma sort som ofvanstående men med läderbälg och 3 b0k . Fkassetter_ 

ler kameror r
Ni* Plåtâârlek xfáâir exâgiaâjâpel* :ll Föwlâtstorxez I Krona_  i 

cm. 
12 12.519 12x161/2 55.- 13.50 

l 13:??? 12:30 13  18 §7:- ]3.50 
18x24 g 12m 18x24 230,- 16.- 1    
24x30  

   
._;_ , 

_fl PETER KNUDSEN STOCKHOLM --_ ;l°|_i»___- KÖPENHAMN 

  l-L-l 30x40SVEN SCHOLANDER J: 
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   STATIVKAMEROR.   

   

  

   
  

N:o 126. Kamera 
Mn polerad mahogny. Denna. kamera är mycket elegant arbetad och trots sina 
manga beslag mycket me. Den är försedd med läderbälg, dubbelt; utdrag, rör» 
lig front och visirskifva rörlig ialla. riktningar 

 , 
samt 3 bokkassetter.        

    
  
   
   
     

          

      
    

  
  

   
  
  

    

   

  
  

  

Priser: Ä -
. J

min /  “m” vKronor . , ä Km 
,/  46.- 55 
 z.: 2473: 65! »a  

73.- ÅU!  1_ _ d 

 Fig. 199. Fig. 200. Fig. 201. 

i üiderbäjgochå 
* Priser: För kameror med 3 kassetter. 

-  Nzr lFör plätstorlekf *åååâiâênåä Pris fâhüåbgkfâilâ? Lä?? Äâäsjáiååg 
  _ cm, cm. Kr. Kr. Kr. 
,;.,, 126.3 12  161/2 38 120._ 16.- 1.50 
»4- 12610 13x18 4-2 120.- 516.- 1.50 

1260 18 24 53 150.- 21.50 2.- 
;_50 

I . 4 126d 24x30 6§ 216.- 23-- 2.50 
1.50 

I
126.3 30x40 80 240.- 30.- 3.- 

 
 %

» m %
»

5k; T.- F. w. HASSELBLAD e: Cam-El G. s: H. HASSELBLAD 
ER KMS 
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KAMERÖH. 

N:0 129. 

Kamera med (Viubbelt utdrag. 

Fig. 542. u; 

Af poleradt mahogny, inställningsskruf, dubbelt rörlig visirskifvaff 
läderbälg, insatsram för tagning på längden eller höjden och dubbel 
rörligt objektivbräde. 

Till kameran hör 3 dubbelkassetter. 

Priser: 

Pris för en extra 
dubbelkassett 

i . Kr. 

, ., Bälrrens ut- Ixzr  Platstorlek draåslängd 
cm. cirka cm. 

129D 12x161/2 43 
129 E 13  18 45 

_ 129 F 18 x 24 58 

N:0 1 I. = * 3
Af mahogny, med inst-ällrningssläruf, calikåbälg” Stereoskop kamera- med läderhörn. Till kameran hör tre dubbelkassette 

med pergamentplån för anteckning. ,

Priser: 
I ”“f_T _ . ... Nzr [Plåtstorlekpââaâêâxânäå Pris Pgâatfêgâf 

cirka. cm. Om. Kr. 

l
1319. 81/2x17 20 50.- 
1311) 13x18 26 - 60.- 

PETER KNUDSEN 
KÖPENHAMN 



lubbelt rörligvn n
eller höjden och* 

a, Pris för an ex 
dubbelrum _“-  

Fig. 544. 

Atelierkamera 
med multiplikator af 
ny konstruktion för 
visit? och kabinetta 

bilder. 

Med denna kamera 
arbetas lätt, fort och 
säkert och multipli- 
katorn är så inrät- 
tad, att man blott 
med en enda rörelse_ 
får kassetten ner på 
visirskifvans plats 0. 
locket utdraget, då 

på vanliga kameror 
härtill fordras flera 

handgrepp. 
Kameran är högst 

elegant och praktisk 
och levereras med 
ett ñnt svart poleradt 
stativ med patente-y 
rad ställinrättnin g. 

Pris : 
Komplett Kronor 260. 

 *
låil F. w. HASSELBLAD s: Co. 
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KOPIEBHÄDEN OCH. PLÄTSTÃLL. 

Kopiebräden, 
att användas med klämmare. 

Fig: 248. 
För plåtar, centimeter . . . . . 912 12x161/z 13x 18 
Pris pr st., kronor .  . . . 0.3.5 0.50 0.60 

Plátställning 
af trä för 12 och 24Äp1âtar. 

Fig. 250. 

För 12 plåtar, 9  12 cm. För 24 plåtar, 12 x 161/2 0.13 18 cm; 
Pris pr st. ....... .. 0.65 Pris pr st. 

För 24 plåtar, 9 12 cm. För 24 plåtar 18 x 24 cm_ 
Pris pr st.  1.- 

l=:=l 
m? ä .

SVEN SCHOLANDER :U PETER KNUDSEN 
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RESE-STATIV. 

\ 

Reseástativ. 

Fig. 224. 

N:r r. *  
:o 2. 

Tvådeladt resestativ. - Tvådeladt resestativ, 

(Fia. 223.) z 
L å

hopfällbart (Fig. 224.) 
”

_Prisz Kronor 3.- Pris: Kronor. 4.- 

” A1] *r . 
. á

p_ w_ HASSELBLAD 5; 
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RESE-STATIV. 
o

N:r 13. 
Fyrdeladt reáestativ. 

Fig. 545-546. 
utdraget 130 cm. och med _ställbara ben. 

Priser. 
a . .

Längd höpslaget 36 cm. 

:Af svarbpolerad messing . . .
Af aluminium, vigt 500 gram . v. 

N:r 14. 

Fyrdeladt stativ, 
af ahnninium, med kulledshutvud.: (klfig. 

Pris Kronor 30.- 

SVEN SCHOLANDER 
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LAMPOR. 

LAMPOR 
för mörka , rummet. 

N:r 2. 

»K0met»=Lampan.W 
För ljus. (Fig. 252). 

. Kr. 1.2.5. 

3 Fotogénlampa 
med stâllhaubm  › ; 2 med brungult oljehus, rubinglas 

och messingshuf. 
....xmw1á»i$ 
____ :Å z ›\ Pris: 

Nm 3.3, med ,10 brännare, 
pr st. (Fig. 254) ....... .. 

Nzr 3 h med 14 brännare, 
pr st. (Fig. 254) ....... .. 

l N21 3 c med 10 brännare, 

”um 
V 

 - med två cylindrar, hvaraf 
*I , » den inre gul och den ytb- 

mghud* .“   re röd, så att man efter 
1 - önskan kan arbeta vid 

gult eller rödh ljus. (Fig. 
255) ......................... .. » 

Iüg. 253. 

M_ 
F. W. HASSELBLAD 5: C0. 
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LAMPOR. 

N:0 4. 
Förvaras i bleckfodral. 
.Pris pr st.  Kr. 2.25 

\ 
N:0 6. 

Reslampa 
af rödt tyg, topp, botten och hörn a: 
metall; Billig, god och tar ringa plats 
Den är afsedd för stearinljus. 
Pris pr st. 

N:0 7. 

Fotogénlykta 
med 2 röda och 2 gula glas. 
Pris pr st.  Kr. 7.50 

N:0 8. 

Liten lykta för ljus, 
af svart lackeradt bleck 
med ett stort rödt rubin- 
glas. 
Pris pr st. .......... .. Kr. 1.25 

SVEN SCHOLANDER __ 
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Pris: Kr. 

“Pi-is : Kr. .
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SKÃLAB. 

skålar. 
Af 130131111, djupa, med pip; prima kvalitet. 

\ ^
Fig. 262. 6 

. 11x14 13x17,15x20 19x26 22x29 26x33 31x38 i 
0.75 1.- 1.20 2.2.5 43.25 4. - 5.- 

36  43 42 x 53 52x 63 
6.75 9.50 14.- 

centimeter.. 
Pris: Kr. 

Centimeteif 

Af émaljeradt jernb/leck, inuti hvita, .utanpå blå. 

101/2x13 14x19 19x25 26x32 32x43 37x42 42x53 52x62 
0.75 1.20 2.- 3.25 6.- , 7.50 8.- 11.60 

Centimeter 
Pris: Kr. 

Af papier maché. 

Fig. 266. 

101/2x13 12x17 14x1919x25 
0.75 1,- _i 1.20 2.25 

Öentimvéter 26 x 31 31 x 37 
3.50 6.75 

Centimeter 37x42 42x52 50x60 58x68 
Pris: Kr. . 9.50 12.- 17.- 26.4- 

Släta Weller refflade i botten samma priser. 
i 

65 _75 70 X 85 
38.- 42.- 

Af celluloid, genomskinliga som glasi 
och med uppviken kant, 

hvilkeri 4 rymmer framkallningsvätskan, 
och hvarigenom man kan hålla upp skâá 
len mot lampan i mörka. rummet och på , 
så.. vis öfvervaka framkallnipgen” utan 
att behöfva taga upp plåten ur skålen. 
För plåtstorlek, om. 9 1212 161/213 1818X24 

Fig. 551. Pris: Kr. . 1.50 2.25 12.50 3.75 

»GÖTEBORG j» GÖTEBORG  



VISIRSKIFVOR, 

_ Visirskifvor 

af fint mattslipadt glas. 

oentiméçêr ._ 1. 912 12x16I/513x1s 18x24 242 30 30x40 40x40 40x50 
TPris: Kr... . . 0,25 0,40 J 0,45 1,00 1,50 3,00 . 4,00 i 4,50, 

A
Klippglas z Modellglas 

y ,af slipadt spegelglas. 

SAtOILIék V. 
i . . . _. em. _Visih Viktoria. 8\X11 kabinett 12 Q1G1I2 132x108, ”

y
,Prisz Kr. . . . ›.  .. 0,40 0,50 0,50 0,60 5 0,75 

-
0,75 

. Storlek .k  . . . cm. boudoir imperial 18 X24 . 
ä 

 Pris: Kr. . . . . . . 1,00 1,75 1,75  
Priser för andra storlekai- i förhållande. 

_ Mensuren 

_ af glas i bägareforni (ñg. 0275-47) och cylinderform 278-791 
_ “Gram    . _10 20 25 50 100 200 250 500 1,000_ f!” 
Bägareform, Kr. . . 0,40 0,50 0,50 0,60 0,65 0,75 1,00 1,25 2,00 -250 

V

Dzo lzma, » . . 0,6) 0,60 0,60 0,75 0,90.1,25 1,80 2,00 2,50 3,50  j 
,Cy1inderf0fm, _ ›

lzma » . 0,6.) 0,65 0,65 0,85 0,90 
 

1,25 1,80 2,00 
/

Fig. 278. 
 

Fig. 279.   
x 
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VÄGAR. 

  

Vågar- 
Hornvâgskålar. 

(Fig. 308.) . ›
Balansens längd . .- . cm. 12 15 17 , 22 25 30 

,/- \Skålarnes diameter. . › 5 61/2 71/2 9 *101/2131/2 .
x Pris . . . . . . . Kr. 2,50 3,00, 3,50/ 4,50 5,25 6,50 

Handvâg (Fig. 552) 
1 ;

med graderad skala upp till 100 gram; skålen af 
celluloid, Pris: Kr. 2,00. 

Glaswâgskålar ”
(Fig. 553) 

med messingbalans. 
Balansens längd cm. 121/2 151/2/ Glasskâlarn. diam. » 51/2 71/2 
Pris: . . . . . Kr. 1,75 2,25 
Samma. sort i eklåda med r
vigter från 1/50-10 gram. 

 
Balanscns längd. . cm. 151/2 Glasskålarnas diam. ›= 61/2 
P1*is:...... Kr. 2,57. 

Vågar på stativ (Fig- 554) 
méd afstannare och vigter ffän 1/50, 
--1O gram. 

Skålarne af glas, 61/2 cm. diameter.. 
Lådan af polerad ek. 

Pri/ser: 
Med 161/2 cm. balans af pole- 

rad messing . , . . . .
Med 16 cm. balans af jern 

E; w. HASSELBLAD a: emil?” G. s: H. HASSELBLAD 
.GÖTEBORG 1=; ] GÖTEBORG A



Hákar. 

Fingerhakarvaf nysilfver (Fig. 314). 
Pris pi st.: Kr. 0,25 

Váttenpass. 
Pris pr st.: Kr. 0,75 1

Cuvetter 
af pápiérmaché för plåtars tvättning »beh ñxe- 
ring (Fig. 555). . 

Priser: 

Plåtstorlek föx: 

cm. w cm. cm.” 
10st. 6916st. 912 

s » 91216 » 12x]61j2 14 » 18x24 

110 
» 13x18» . - “

Pr st. Kr. 2,75 

Stxând-Framkallnings=C1ivetter 
.af papiermaché (Fig. 556) med lock och 
lös plåtställning med plats för 6 plåtar. 

Pris: . 

Plåtstorlek 

cm. 
912 

C111. cm. 49 12 12x16*/2 
500 \ 

cm, 
13  18 

5,25 

PETER KNUDSEN 

KÖPENHAMN 

SVEN SCHOLANDER 
› 
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20st.13x18 
  



›MA GNESIUM-BLIXTLAU PAN » LILTNIEN3›,. 

› 13X18 

 
. 

/ w

.Magnesiumabliitlampan ”Lumenñ 

Tändningen åker medelsf 
knallpulver. Magnesiumpulvret d* 

blandas med en half del kldra. 
syradt kali och större elle; 
mindre mängd af denna. bländ- 
ning användes, beroendé på n»
hur stark blixt; man önskar. 

x Bruksanvisning medföljer_ 
“

hvarjalampa. 
d  d 

Pris : 

Komplett apparat ined 
gummiboll och en ask 
knallpulver . . . .

F. HAssELBLAip a: cp, 
aöreisoga GÖTEBORG 
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V, 
SATINERMASIKINER. 

\Sati ›11ner-Mask inVer§ 
, x_. 

 
X/ármsátiriérmaskinen Fernaände. 

_Uppvärmd på en tid af 5 minuter. 
Ingen ?reglering af valsarnes ställning. ›

Ingen svettning å. valsarne. l
i

Inga utskottsbildexr vid satineringen. . . 
, Högstavhittills uppnådda. fullkomlighet hos en Varm-Satinerings? 

.- maskin. . . 
A . _,  \ 

\\ 

ygUppvärmning med sprit. _
1_ \ Bruksanvisning _för sprituppvärmning finnes beskrifvet 

hprigkurant, sid. 393. * -

x 
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« Fig. 558. 
Uppvärmning med vattenånga. 

»Fernande» uppvärmd med vattenånga. 
De _hittills i marknaden utsläppta varm- och kall-satiner-maski- 

. nerna »Fernande» (patenterade i nästan alla länder) hafva endast 

kunnat uppvärmas med sprit ell_er gas, men har man numera genom 
en enkel konstruktion hittat på att »uppvärma dem (medelst vatten- 

ånga och vilja vi i det följande närmare beskrifva detta. Uppvärm- 

ningen med vattenånga rekommenderas till sådana platser der man 

ej har tillgång till vanlig lysgas och föredrages framför uppvärmnin- 

gen med sprit såsom varande mindre besvärlig. 
r 

Såsom synes af ofvanstående afbildning, äro de båda ändarne 

af den ihåliga valsen tillslutna medelststoppbössor. Pâ. motsatta 

sidan, där väfven sitter, befinner sig ett rör, som leder från den 
ihåliga valsen, och som förbundet med en gummislang för ned till en 

.i liten panna för utveckling af vattenånga. Denna kan uppvärmas 
med sprit eller gas efter önskan, Izvilkef vid rekvisition tordeutsät- 

tas. Utsättes intet särskildt; leverera vi med sprituppvärmning. På 

_ pannan befinner sig en ventil B, hvilken stänges med ett bajonett- 

, lås och. hvarigenom vatten hälles i pannan. På motsatta sidan vid 

i rväfven beñnner sig ett añedningsrör för ;iden förtätade vattenångan, 
ihvilken uppsamlas i en skål. Röret  tillslutet med en säker- 

»hetsventil beräknad för ungefär 1/2 atmosfärs tryck. Pannan fyl- 

; les med en half liter vatten (den rymmer 0:a 3/4 liter.) För att på- 

_*_skynda uppvärmningen tages bäst redan kokande vatten. Efter un- 
i 

I gefär en kvarts timmas uppvärmning är valsen jämt varm och fär- 

Wdig. att användas. Fördelen med denna uppvärmning. är, att den är 

lätt att sköta i. jämförelse med sprituppvärmningen, men medför 
 

däremot den olägenheten, att man ej kan åstadkomma en värme; 

_ \ 75W T 
vF. W; HASSELBLAD å C0. __ G. Gi H. HASSELBLAD 
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SÅTINER-MASKINER. 

grad högre ;än c:a 100 grader och alltså icke vid behof en högre 
eller lägre sådan. Ännu en förbättring har satinermaskinen 
»Fernande» undergått, i det att den öfre valsen numera göres fin-g 
kornigare! och förnicklad. Härigenom blir man istånd till att låta 
matta bilder (platina, blyertsteckningar etc.) gå *igenom maskinen, 
pressa ut en klistrad fotografi och räta ut en af klistringen böjd 
kartong. Maskinen tjänstgör således äfven till mattsatinering. (Blanka 
bilder låta dock aldrig mattsatinera sig). 

. Priser. 

Samma priser för uppvärmning med sprit som för vattenånga. \ .
Valslängd, centimeter. . . . . . 26 36 4G 50 

l
60 

Pris: med Spritlampa Kr. ; . 110.- 147.- 188.- 220.- i288f-r 
› › Gasuppvärmning » . . 102.- 139.- 180.- 212.- 280.*- 

Maskin med dubbla valsar 
för kall och varmsatine- 

ring. 

tion af ›Errtee» maskinen; 
Priser. 

Ny, förbättrad konstruk- 
 

Valslängd 20 26 36 \ 
Kronor 50.- 55.- . /68.- 

Bruksanvisning. 

Maskinen. bör _fastskrufvas å ett stadigt bord. Före begagnan-v 
det böra lagren smörjasj och detta sker därigenomyatt helst _enêblahd- 

SVEN SCHOLANDER . 
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SÄTINER-LIASKINER. a 

ng af bomolja och fotogen ingjutas i de fyra »med gnldlinier mar- 

erade-hål, som finnas på öfver-sidan. 
i d 

Valsställningen är afpassad för vanlig kartongtjocklek öch kan.  

Wiman äfven genom att draga på kedjan-framloch tillbaka ställa den.. 
di. 

nför olika tj ocklekar. 
 

 Den polerade ,valsen bör afdammas med en ren linnelapp. 
Innan man börjar satinera, fylles. lampans båda rum med sprit 

-såväl den öfre som den undre, den förra dock endast till hälften. W 
_

i 
Vid antändandet af det undre rummet uppstår en lång ñamma, 

hvilken bör afpassas så, att den träffar den ihåliga valsen precist- i 

-midten, Eventuelt kan foten F; skrufvas högre eller lägre. Den 

ihåliga valsen bör vara så varm, att om man vidrör den med en- 
“

fuktig finger, det .fräser däraf. Därefter bör lampan skrufvas något 
ned, så att den ej värmer så myéket och så ”kan sateringen börja, 

För att erhålla hög glans måste bilderna besitta en viss grad 

:gaf fuktighet. Länge förut uppklistrade och torkade bilder måste _

fuktasv medelst vattenånga före satineringen. Vid starkt uppvärmd  

kfals måste bilderna dragas hastigt genom valsen och tvärtom. Bä-. 

.sta resultatet erhålles om man med ringa tryck drager fotografier; i 
_6-8 gånger mellan valsarna, under det man ofta vänder den omn 

.GÖTEBORG A .GÖTEBORG 
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RÖNTGENSFOTOGBAFIER. 

:Apparater för framställandet af fotografi 
med (Röntgens) X=strålar. 

Fig. 560. 

Ruhmkorffs induktor. 
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.RÖNTGENSFÖTOGRÅFIER. 

JMIlllllilllillllllllflIllllllllliiIllililillliliâiIlllllllllll!II|I!|IIW“ g  V 
\ 

*
Pig. 562” “

i

, › . Prisey. 
\ _ _ _ -

_Gniátlängd cm.  . 41/2 71,I2* _10 12I/2_ 15 20 25 A. 
;Kronorn . .V . ., . . .Vrm- 255.- 320.- 400.- 450.-v600.-\750..--A5 r\ .

Batteri  
4 GV 

I
8- 10 12 Äelement 

41/2 71/2 10 121/2. 15, 20 25 cm. ›

. . 60.--. 90.- 100.- 120.4 149.- 
x

_ a. s: n. HASSELBLAD-Lr :- 
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0:37

Strörhregulátor.
. . . . . . . Kronor 30.-

Flluorescerande skärm

från Kronor 7.50 till 75 Kronor per st. *-

_ Geisslers rör

från 25 till 40 Kr. per stå.

Ställningar till d:0 10 ä 15 Kr. per st.

SVEN SCHOLANDER PETER KNUDSLAENÅa
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