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INTYG.
Utaf de 45 yxor, som jag utlämnat utaf Eder lagning, har jag icke fått till

baka mer än 2, däribland 1 ståhuggen, de öfriga ha blifvit sina egare till full belå
tenhet. Jag har frågat alla, som jag har kunnat träffa, och fått till svar, att de äro 
starka och hvassa. Jerfsö & Säljesta den 9 Augusti 1902.

A. Andersson.
Loos den 29 Juli 1902.
Herr A. Palm, Tallåsen!
På Eder förfrågan huru de 4 st. yxor samt barkjernen, Ni gjorde, blefvo, får jäg intyga, 

att alltsammans är utmärkt bra, både starkt och hvassf, hvarför jag Edert arbete på det bästa 
rekommenderar. Högaktningsfullt

Olof Hallström.

Yxorna Ni stålade åt mig, äro de hvassaste jag haft. 
Sillerbo den 8 Juni 1902. P. Sandelin.

Bäckebo den 21 November 1901.
A. O. Palm!
De 10 st. yxor ni stålade åt mig äro utmärkt bra allesammans, inte någon har hvarken 

vikts eller gått sönder, hvarför jag varmt rekommenderar Edert arbete:
J. Bergman.

A. O. Palm!
Får med nöje på Eder begäran intyga, att de två yxor Ni stålade åt mig i höstas blefvo 

hvassa och starka. Bäckebo den 7 Maj 1902.
A. Löfström.

Bäckebo den 13 Maj 1902.
Herr A. O. Palm!
Jag vill intyga att de yxor, Ni stålade åt mig, äro hvassa och starka, och skall jag snart 

komma till Eder med flera. Högaktningsfullt
Olof Bäck.

Herr A. O. Palm!
Får intyga att yxorna, Ni stålade åt mig i vinter, äro utmärkt bra, både hvassa och 

starka, hvarför jag Edert arbete rekommenderar. Bäckebo den — 1902.
P. Norberg.

€n lagad yxa är lika god som en ny i

824 Eiio Ericssons Accidenstr., Ljusdal. 1902

Pris å stålning är för 
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