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R A D lON - E T T M U S E I F Ö R E· M Å L 1 
av intendenten vid Tekniska Museet i Stockholm 

TORSTEN ALTHIN 

§II~~~ Tyskland ntgives sedan ätskilliga år 

~. Tr !1 tillbaka en ~ycket uppmärksammad lmL ~ ~~Ilender, en :~gg~lman~Cka, vars d.atum
:::illiillliiiiiliii'l1iilllll~ blau upptal:)a for varje dag en blId av 
någon märklig maskin, uppfinning, konstruktion: 
uppfinnare eller annat inom teknikens och industri
ens historia. Vid flera tillfällen ha dessa bilder häm
tats från gamla sl,ämttidningar eller också äro de 
l'eproduldioner av separata karrikatyrblad, och 
lustigt nog finner man, att med de allvarliga ting, 
som höra telmil,en till, har man sl,ämtat till och med 
gansIm grovt under många århundraden, ja, ända 
sedan 1500-talet. 

Men dessa bilder ha icke endast kuriositetsintres
se, de kunna i vissa fall ge bättre utbyte än så. Det 
har nämligen visat sig, att stundom har skämtteck
naren eller humoristen med sin livliga fantasi både 
karakteristisl,t fångat samtidens misstroende mot 
allt nytt, t. ex. gentemot järnvägar, flygmaskiner 
o. dyl., och så i andra fall låtit fantasien skena iväg 
så långt att han omedvetet kommit att profetera om 
uppfinningar, som vid hans tid ännu ej sett dagen. 
Så torde i viss mån vara förhållandet med de två 
här meddelade bilderna, vilka tagits nr nämnda lm
lender. 

När således konstnären karrikerar en telmish sak: 
profeterar han om, vad som lwmma skall. Men när 
vi se tillbalm på de första trevande försöken, äro vi 
icke då ofta böjda att betral,ta dem som mer eller 
mindre lyckade lmrrihatyrer i jämförelse med de i 
våra ögon högst förträffliga och fulländade maski
ner, apparater och annat på samma område, som 
just nu synes oss stå på toppen av vad som över
huvudtaget kan åstadkommas? Hur ofta får man 
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inte höra om en gammal masldn eller dyl. att den 
ser bra ful, lustig och löjlig ut jämfört med de gre
jor vi nu ha. 

Det är en synpunkt, men det vore bra sorgligt 
ställt, om det vore den enda. Varje sak måste ses i 
sitt sammanhang framförallt på det teknisIm om
rMet, den måste ställas i relation till övriga för
hållanden och möjligheter inom industri och telmik, 
och om vi så göra: skola vi i de flesta fall få en verk
lig respekt och allvarlig beundran för vad gångna 
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inte höra om en gammal masldn eller dyl. att den 
ser bra ful, lustig och löjlig ut jämfört med de gre
jor vi nu ha. 

Det är en synpunkt, men det vore bra sorgligt 
ställt, om det vore den enda. Varje sak mäste ses i 
sitt sammanhang framförallt på det teknislm om
rttdet, den måste ställas i relation till övriga för
hållanden och möjligheter inom industri och teknik, 
och om vi så göra: skola vi i de flesta fall få en verk
lig respekt och allvarlig beundran för vad gångna 
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generatiolleI' tclmiskt sett kunnat åstadlwIlIJlla även 
linder tider då ]{Unskaperna på naturvetenskapernas 
ollu'iide voro hetyoligt mindJ'c ~in vår cgen tids. Vi 
gWmmH ~il liltt, att utan alla dessa arbeten av olika 
,;lag- lIn(ler foma dagar på ingenji\l'skonstens många 
(lJJJl·rul(~Il, siode vi icke (hit vi nu ,;trl. Det vi nu sätta 
fI-ämst) skall orJ<si'[ en gång det tillhöra lLiI,;tol'ien 
(Ich endaRt utgöra (,tt fi\rfll1tet t-;ke(le och en liink i 
(len telmislw utveeklingen. 

Vad ha \JU (lessa reflexioner att göra i en radio
t id~kJ'ift ':' .10, vi lin a \la nll·i I ID!'(1 om och upplevt 
(I<~n sista uppfinningens, vad vi i dagligt tal Jmlla 
rad iOll,':!, filrsta trevande försök, hur radion har vuxit 
~ig Rtark, allt UleT och mer förbättrats och pä kor
fnre tid ilu ni\gon annan tidigare uppfinning helt 
Hlagit igenom, spritts övel' hela viirlden och nära 
Hog satts i var malJR hand. Vore det inte skäl i, att 
något g(\res för aU åt pfter'viirlden bevara minnena 
frilll dessa fÖl'Rta tIr i (~JI utveclding, som mänskligt 

Uailiol1/ol/0(lflTC J,cc n" F(wcst 
.1..'IItz.iO/1.. t;CI". 114 'j' A J.'. Gåvl/. 
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(f/II' (tV In(lcnjii1" Jolt . Hiirdc/I, 

Stockholm. 

POPULÄR RADIO 

att t1i)llIa plIllm;t llllllllit eH :;tcg fralllåt, viRserligen 
stort, men väl icl{e det Hista '? 

Fr:uJ de flesta andra områdell av ingenjörskonsten 
H3,lulas setlan fem ål' tillbalm till Tekniska MURcet i 
8 toekho]1ll aJlt som kan VI1l"H iignat att bidraga till 
att framförallt skildra den svenska industriens oeh 
t-eknikclls ntveclding och särskilt shdant, som l\all er
inra 0111 vitra många framst:"teudc uppfinnare och de
raR giirningar, Rom varit till fJ'omma icke blott för 
viirt. folk, utan iln'n ofta av betydelse föl' hela miinsk
ligheten. En Wl'sta gJ'ul1d till cn l"adiotelmiRk av
delning ä TelmiRlm N[llsect Hl" i.Lvcn lagd oelL i mu
Hcet R samlingar finnes Tedallett flertal 111 o ttag-a r
apparater av olika fabrikat RHlllt delar tiIi sådana 
frän nngefiir de ,;ista tio ~ll'pns utveckling. Bland de 
mest intresRanta förem[tleu må nämnas de första 
syntetiskt framställda detektor1o>istaHerna, andion
rör av Ekktl'isl{a Industribolagets fi)rsh1. tillverkning 
liksom av Philips fabrikat, en fIlLlst~iJl(lig rörmot
tagare från Hl20 av Lee De For(~st Andion sJi:ltem 
exempel på mariningenjör R. H. RehndalH nppfin
ning"Hl' etc. ('tc. 

Emellertid - helt säkert finnes det ännn myclwt 
lLiir i lal1(1et både av fabrikstillverlwde saker och av 
hemgjorda apparater, som ~i.r a.v sådant slag, att det 
kan fylla Rill plats i mu~eets Rarnlingar och i det ut
veeklingshiRtoriRka sammanhanget. Museet riktar 
därför en upplllaning till alla radiointresserade att 
bidraga till <!(>t-;R radio;[nlelning med förellJ,otl, 
som äro eller knnna tänl{as bli av hiRtol"iskt v~it

de. Detta kan vara svårt att bedöma, men sätt l'~der 
då i förbindelse med museet s:1. att saken kan kom
ma. under dislmssioll. Det iiI' av vikt att intet till
fälle försummas! 

1880-11//.(:18 fra7nti(/,splaner tÖI' musilcö'l/cr!ö,·i.ng hemmel. 
(F'eliJl/Il'1/8 I,i/lent/r')" JIV![).) 

generationer tekniskt sett Imnnat åstadlwmJlla även 
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den sista uppfinningens, vad vi i (lagligt tal kalla 
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~ig Rtark, allt mel' och mer förbättrats och pä kor-
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att t1i.)nta I'ltllast ltUllllit etl .. teg fralUåt, viRserligen 
stort, men väl icl<e deL ~ista? 

FrlUJ de flesta andra områdell av ingenjörskonsten 
I'amlas sedan fem hr tillbalm till ~rekniska Mm;eet i 
8 toekholm :Lllt SOlJl kan Vl1tH iignat att Li/haga till 
att framförallt skildra den svenska industriens och 
telmikens utveckling och särskilt shdant, som lmn er
inra Olll VItra mänga framst,~ellde uppfinnare och de
raR g-H tningar, Rom varit till fl'omma icke blott för 
viirt folk, utau ii\'rm ofta av betydelse föl' hela miinl:ll< 
ligheten. En Wl"sta. gJ'und till en radiotelmisk l"tv
delning ä TekniRka ~'[ll S(' (~t ilt iivcn lagd oc11 i mu
kee t R samlingar fhllleR l'eda 1\ ett flertal mottag-ar
apparater av olika fabrikat Ralllt delar till sådana 
fl';"tn nngefiir de Rista tio ihpIl~ u tveekling. Bland de 
mest intresRanta föremi'tl ell må nämnas de första 
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exempel pI\. mariningenjör R. H. Relmdals nppfin

ning"Hl' ett. ('tf'. 
Emellertid - helt säkert finneR det ~innn myc1{et 

11iir i hUlI1et både av fabrikstillverl<a.dc Raker och av 
hemgjorda apparater, SOItt år av sådant slag, att det 
kan fylla R1n plats i mm,pets samlingar och i det nt
vecklingsbiRtoriRka sammanhanget. Museet ril,tar 
därför en uppltJauing till alla radiointresserade att 
bidraga till <11'i:lR radio;t\"llelning med förern,otl, 
som äro eller knnna tänl{as bli av hiRtol"iskt v~it

de. Detta kan vara svårt att bedöma: men sätt gder 
då i förbindelse med mnseet s,1. att sal<Cll kan lwm
ma. under diskussion. Det ii.r av vikt att intet till
fälle försummas! 
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Bort med spraklektionerna 
på skolradioschemat! 

~)I~I~ d iiI' 1~g-l'utligCll cn,lwlu fClIl" ål' ganu~al 
~ D (,~ b~llk,~, fo;()lJ~ IlU I'calll:;l'l'at,x, . du ~1,olradlOn 
@' ,)~ pa allvar llltl'odllC('l'a(R l S"erlge, Redan ;l-"-___ (,~ virl dc fÖl'han~lIing:n': ~()1l1 1;24, f~~des 
;;]11I1I11I1I11I11I11I11I11I1ri.ö lllellan te legrufsty I'C l:,;el I och RadlOtJ a nst 
Olll Huudl'ad iOl'örc IXl'nx ord na nd(~ j Ja lltl(~t, föru ts:\gs 
statiolll'I'll<lS nyttjande till ut:,;iirl(lning för sl,olors 
Otl! Hiroan:,;taltcrs riikllillg. Prineipidlt enades man 
då 0111, att detta slag av ntxiLndning-ar inte borde in
l'YUlmus i den HadiotjUnst llledd(~lade riLtten att be
driva rnndradiol'örclse, lT!ell snllltilligt intogs i över
eru:;konllllelsen ii VPJI Pil lwstiLlllmeh;c, att telegraisty
rch.;cn unllel' "i.'\x tid ax dygnet iigde di:,;poncra Shl

tioner och in:,;pelningslokaler för skolradion, . 
.~nnll tvrt år senal'e lyste skolradion med sin fr:~n

YiII'O. I oktober 1!)26 ordnades från Sundsvall en ut
~iiJl(lning av ett föredrag av skolöverstyrelsens en
gelska assi!';tent, mr C, J, All\\'ood, en utsändning 
som dock ha m gick till en del skolor i :Norrland, Det 
val' si'!lullda inte något vidlyftigare ma terial man 
hade att bygga pil. Lektol' Gösta Bergman vid Sunds
valls HiT'over],:, SOUl tagit illitiati"et tjll denna solo
lcktiou: arbetade emellertid oförtrutet vidare, stude
rade fÖl'htIllandena i utlandet, spe<:iellt England, och 
}Jfr vårsidan i fjol var han fiirdig att tillsammau med 
R.adiotjänst slft dt stort slag för hUm, 

I)et var fortfarande bara tal om e.tt experiment, 
elmru i större skala än det tidigare, och det var iute 
lllinst tack vare Radiotjänst, som det lwm till stand, 
1<'rllll skolöverstyrelsens sida hade planen knappast 
lIIiitts av någon störr'c entusiaslll föl' tanken. Pi'! det 
hrllJet ,-isade, minsta tänkbara intresse med resnltat 
att Sverige kOlli lufsande till och med efter Dan
mal'k och Norge, viJka, vall betriiffar rundradion i 
dess helhet, lågo betydligt efter oss, 

Erfarenheterna av detta första experiment i större 
"til blevo inte de alha allgenHma!';te: och det sparades 
fnln li.irill'h:111 inte pil kritiken, nen skepsis, med vil
kcu man på många håll emotsett fiir!';ölwt, ficl, vis
srl'ligen i en hel del fall vika, men på andra h[tll an
slig ma n behållningen sl,iUigen Iden, Särskil t Yar det 
Rjll'åklektionerua som blevo illa åtgallgua och ganska 
alllUiint un::;ägs grammofonen vara ett ida bättre 
hjiilpU\l!del än radion , Bristen pit tryckta vä.glednill
~ar gjorde .' ig l:ital'kt gällundC', De telmislm möjlig
JH'tcrlltt \'oro vid det Jaget ocl\s:\ allt annat än idea
l iska, När de j försöke t deltagande skolorna voro 
hänvisade till att sjiilva bygga upp eller i närmaste 
I'H(liolmlldel Hlna apparater - sIwIöverstyrelsen hade 
inte ansett det li.impligt att sätta sig i förbindelse 
JTled Sil kkuns]wpen - lmnde resultatet ju knappast 
,'iinitlS bli för:,;tklassigt. På sä si.itt knnde man näp
peligen fä frHlll det bHsta radiotelmiken hade att 
bjucla, 

På fackmannahåll f.ramhölls ocks[(, att det mindre 

ti.llfl'l~(]sställande resultatet in~allln<la IWHl som en 
överraskning, Prov merl vallliga. stull<lardisprtHle 
1'lIlidl'adioapPul'ater rufH.;te leda diil'hUn, 

Trot;; allt kunde man emellertid av dc ingållgna 
rapporterna utHi."a, att det fanns ett starl\t intresse 
fiir fort~atta planmässiga försök I höstas tillkalla
dl~R 0(' kså leldor Bergmuu S;"ISOlU ::;peciellt sa kkunnig 
att uppgöra planen tör ytterligare eH experiment i 
ännu sWl'l'e stil, det nu pågåendf', Det lIl[l-ste ock
;;;"1 utan förbehilll sägas, att om man inte nu n[u ett 
tillfredsställande resultat, så kan Rkolradion först 
som .si"t Higgas pft hyllan. Lektor B(!rgman har i sam
rftcl rned Radiotjiinst och skolöversiYl'clsen planlagt 
ett schema, som skapar möjlighet att få ett ti.llför
litligt omdöme om den pedagogiska betvdeIsen, Skol
radion har nu sitt stora tillfii Ue att visa vad den 
verk]jgen kun fistaclkomma, och blir Illun inte nöjd 
med utbytet landet runt: sä finns detsanllerligen in
gen ting annat att skylla på än att rH ndrUllioll i kate
dern är omöjlig, TysklaJld och England särskilt ha 
visserligen fUllllit den vara en fiir'triifflig lilrarc, men 
det "lmlle ju kanske kunna hända, att vi i Vtlra sko
lor inte kunna tillgodogöra oss radiomagisterns un
dervisning på samma sätt, 

Vad som framför allt förbätteats sedan f j olrl I'S

försöket är den teknisIw ntrmltningeu. Rndiofil'fflor
nu ha g[ttt in med ett enkännansvärt intresse föl' att 
fil fl'am bi.ista möjliga resultat, och ('tt flertal iru;tal
latioJler i skolol'l1tl ha utförts a,' fu.br-ilmntenHl sjiiJva. 
Philips, Telefunken, Stern & Stern Ramt ett flertal 
amlI'u av vå.ra ledande firmo)' ha levererat apptlra
turen till ett antul skolor, där man dä inte luill kont
Ina Ödl klaga på telmis]m bristfälligheter. 

Men först JI[lgon gflllg vid "rlI'tC'l'lIIill('n" slut kan 
man väl få en ful.lstUndig iiYPt'blid, av de nu inledda 
skolsändningarnas resultat, Det sImlle knappast för
Yåna, om betyget då delvis kommer att gt i samrna. 
I'iktning SOUl för ett tIr sedan, Historiska och geogra
fi"lm föredrag, uppHlImingar, gäl'lla (let, Illen bort 
med sprflklt'ktioncrna! ~Iall kan inte p[u'älma att de 
unguomliga eleverna slwla ha ett s:'l l vande intresse 
för radiolcldionerna, att. de skola f . .! den avsedda be
håll n ingt~n av sprfl ktinllllal'llH, S]w Irncl ion måste föra. 
dem i l,olltakt med det vel'ldiga livet. Kaw,-ke 'kriar 
man om förfllsjming av skolradionR hela ide OlJJ sprä){
leh:tionel'JJa ploclws bort. Men U.r det dä så alldele~ 
8i1.l\ert att hela radionnderdsnillgpn flyttas ned pil 
ett Higre, mindre värdefullt pla.n di.irför att Ilen or
ganiseras så, att den uteslutande ger någonting an
nars oåtkomligt? Det föreligger alltid en fara för, att 
en sak skall bli tröttande, om den striicker sig för 
långt, Och det gör skolradion, då den också vill ta 
hand om spl'älmndervisnil1gen, även om det bara ~ir 

fr; ga om ett komplement till vnd som under de van
liga. lcktionf3timmarna proppas i eleverna, Språlmn-

(]:'orts, .; sid,62) 
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Bort med sprdklektionerna 
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~1I~~ot ilr eg-l'utlig-CIl CII II(!la fcm ål' gammal 
~t=) D ~~ b~llk(~, :-;()IJ~ nu !'cilli~l'!'at,s" dn ~J\olradion 
~' '~1'<I allvar llltrodnce!'at:-; l ~herlge, Redan 
~I ,§. vill dc föl"lwlldlillgal', ~;o1\1 1!)24 fönles 
~iiiiiiiillliillliiiiiiiill~ IIIcllulI telegrafstYI'l'I~el\ och Radiotjänst 
0111 H \l1\(1I'a<l iOl'öl'c hWJls ord Ila ndl~ j Ja IIdd, föruts.lgs 
statio\H'\'nHR Ilyttjunlle till ut:,;iilltlning för skolors 
och Iii roa m;ta Iters rii kllillg, Principil'llt enadcs man 
då OUl, att detta slag' av ntsiilldning-:lI' inte borde in
!'ymmus i den Hauiotjtiust ll1e<llll~hldc riitten att be
driva l'IIIHlratljol'örelse, men sallltidigt intogs i över
enskolllll1el:,;cn iiH'JI (~Il l)('~tii.lll1nel:,;c , att telegraisty
reh;l!n U lille l' vixs till ax dygnet iigde di~p()llera shl
tioncr och in::lpelningslokaler för skolradion, 

Annll tvfl år senare lyste skolradion mcd sin fr,~ll
\"[11'0, I oktober 1926 ordnades från Sundsvall en ut
'iintlning av ett föredrag av skolöverstyrelsens en
gelska aSRiRtent, mr C, J, Allwood, en utSändning 
som dock ba ra gick till en del 81wlor i NOl'l'land, Det 
val' sålumIa i nte något vidlyftigare ma terial man 
hade 11 tt bygga pr., Lektor G östa Bcrgmall vid Sunds
mlIs ltil'overk, ::lOD! tag-it illitiati\'ct till denna solo
lektiou) arbetade emellertid oförtrutet vidare, stude
J'ade för1!:"111anclena i utlandet, spNjellt England, och 
prl våt'sidan i fjol VHr htlll fii.l'llig att tilJsammau med 
R.alliotjänst slå ett stort slag föl' iden, 

Det var fortfarande bara tal om e.tt experiment, 
ehuru i större skala än det tidigare, och det var illte 
minst tack vare Rad iotjänst, som det kom till stånd, 
l<'r1\u skol över, 'tJ're1sens sida haue planen kna.ppast 
miitts av någon större entusiasm föl' tanken, På uet 
hiUJet visades minsta tänkbara intresse med resultat 
ait Sverige kOlli lufsande till och med eftel' Dan-
111(11'1, och Norge, vilka, vau betriiffar rundradion i 
dess helhet, lågo betydligt efter O::lS, 

Erfarenheterna av detta första experiment i större 
stil blev o inte de allra allgenHmaste, och det sparades 
fnlll lih'a1'l111 Il inte P;'l kl'itiken, nen sl<cpRis, med vil
kell man på många håll emotsett fiil'RÖ1{et, fic1, vis
, Nligrn i en hel del fall vika, men på undra hftll an
såg mau bcMllningen sl{äligen Iden, Särskilt mr uet 
s]ll'flklcldiouel'llu som b1evo illa fttgallgua och ganska 
aLlll1iint aus<tgs grammofonen vara tt vida bättre 
hjii lpweod än radion, BristclI på tryckta väglednin
gar gjord e s ig starkt gällandl?, De tf>lmiska möjlig
lll'terllt\. \'01'0 vid uet Jaget ocksa allt annat än idea
l i~ka, När dc i försöket deltagande skolorna voro 
häl.lvh;ad' till att sjiilva bygga upp eller i närmaste 
I'HIUolJantlel lflna appamter - slwlöverstyrclsen hade 
inte ansett det lämpligt att siUta sig i förbindelse 
med saldmnskupen - kunde resultatet ju knappast 
\'tintas bli fÖl', ,tldassigt, På s. siitt k11llde man näp
peligen fft fram det biista. radiotelmil{en hade att 
bjuda, 

På facl{mannalt1\ll fl'amhöl1s också, att det mindre 

tUlfn~rl:,;~tällancle resultatet ingal\lnda kom som en 
övcl'l'Hskning, Pr(lv med vall liga sia lilla rd iS(,l'udc 
1'1lIldl'lldioapparater llilh;te lcda dii l'hii n, 

Tl'Ot:-; a llt kunde man emellcrtid av de iugflllgna 
l'l1PPol'terna utläRa, att det fanns ett sLarld intresse 
filr fOI,t!;atta planmässiga försök I höstas tillkalla
tlps otl, å leldor Bergmau siisolll speciellt sakkunnig 
att IIppgöra planen tör )' tterligal'e ett experiment i 
iiuIIU stöl'l'e stil, det nu pågåendf>, Det måste ock
S:"I utnn förbehiill sägas, att om man inte nu når ett 
tillfredsställande resultat, Sfl kan Rkolradion först 
som ,sist Higgas på hyllan_ Lektor Bergman har i sam
rflfl meu Hud iotjitnst och skolö\'end )'l'elRl?n plan lagt 
ett scheJU1I, Hom simpar möjlighet att få ett tillför
litligi. omdöme Oll! den pellagogis1<a betydelsen, Skol
radion har nu sitt stora tillfiiUc att visa vad den 
verkligen kUll åstadkomma, och blir man inte nöjd 
mell utbytet landet runt, så finns det anuerligen in
genting annat att skylla på än att I'1lndrauioll i lmte
llern är omöjlig, Tysklaud och England särsl,ilt ha 
visserligen fUlluit deu vara en förhiifflig litrare, lIlen 
det RlmlJe ju kanske kunna hända, att vi i vttra sko
lor inte kunna tillgodogöra oss radiomagisterns un
dervisning på samma sätt, 

Vad S01ll framför allt förbätteats sedan f j olrl rs
förRöket är den tekllislw utrustningcll, Rn(liofirmor
na ha g[ltt in med ett enkännamwärt intresse föl' att 
få. fram bi.ista möjliga resultat, och rtt fl ertal iru;tal
la tiOlICr i skol01'11<1. ha utförts :1\' fabl'ilmnterua själva, 
PhilijJs, Telefunl;:cu , Stel'1l & Steril samt ett flcrtal 
:llllll'u av vf\.ra leuande firmor ha le\'el'el'at appara
turen till ett antal s1<olor, där man dit inte luill kom
ma och klaga pt tckniska bristfällighetcr, 

Men först lIftgon gftng vid \'rtr'(r!'l"iJlrnR slut kan 
man väl få en fullst~indig (jYI'I.'b1ic]{ av de nu inledda 
skolsänc1ningamas resultat. Det simlle kllappast för
Yåna, om betyget då delvis kommcr att g< i samma 
l'iktlling som för ett tir sedan, HiRtorislw, och geogra
fiska för(~dl'ng', uppläsllingar, gärna Ilet, men bort 
mcd spl'flklddionern<l! Man kan inte pfträlma att dc 
nllg<lomliga eleverna slwla ha ett Rå 1 vande intresse 
för !'::\Ilioleldionerna, att <le slwla fn den avsedda be
h i't.1Jnillgl~ n av spl'ål,tinlllHlI'JlH. Slwlrndioll måste föra 
dcm i l<ontakt med det verldiga livct. Kans.ke sI;: riat, 
man om förfllR.lrning av skolrncl ions hela ide Oill spdU{
lelctioncrna ploclws bort, Men Ur det då så alldeles 
säkert att hela radionn(1eI'\'isniugrn flyttas ned p.l 
ett lägre, mindre värdefulJt plan (lU.rföl' att (lon or
ganiseras så, att den uteslutan<le ger någonting an
nars oätkomligt? Det fÖl'eliggcr alltid cn fara för, att 
en "ak ~ kall bli trötttlnlle, om den striickcr sig för 
långt, Och det gör skolradion, d1't dcn också vill ta 
hunu Olll språkundervisningen, även om det bara är 
fr: ga om ett komplement till vnd som uuder de van
liga ]el,tion timmarna proppas i cleverna, Språlrnn-

(r'ort. , .i sid, 62) 
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Stockholms 
studiolokaler 

Av förste byråingenjören 

SIFFER LEMOINE 

~II!!!Jl!!!!1IJ1l!!!!.!J!!!.I~ är det i rundradions begynnel
~) N ~~ se gällde att konstruera en för 
~(I I ~ upptagningar lämplig stud~, 
§O) € ställdes man inför ett helt nytt 
~iiiTiiiiiniiiiiiiiiiiiill~ problem. Man hade pä den ti-
den ytterst ringa l{ännedom om betingelserna 
för den akustisk-elektriska upptagningen eller ägde 
närmare erfarenheter därom: utan man fick huvud
sakligen pröva sig fram, delvis följande vissa tidi-
gare förebilder. . 

Stockholms r1.1/ndradiostations första studio. 

Vau som från början var oss i sak bekant var: att 
man i länder, där rundradioverksamheten redan hun
nit nii en viss utveckling, i första rummet England 
oeh Amerilm, byggt studios siisom starkt dämpade 
rum. Golven voro belagda med mjuka mattor, väggar 
och tak täckta med tjocka draperier för att alla akus
tislm biverkningar, vilka samt och synnerligen ansä
gos skadliga, skulle i största möjliga utsträckning elic 

mineras. Det var ocksii efter dessa principer som den 
första studion kom till i november 1923 i telegrafver
kds undervisningsanstalt. 

Det dröjue emeHertid inte länge, innan vi lwmmo 
underfund med att den starkt dämpade studion inte 
lilmnade tillfredsställande resultat. Efter experimen
tell undersölming av förhållandena vidtogos också 
vissa ändringar. Tvärtemot vad som vid denna tid
punkt var hävdvunnen kutym avlägsnades så gott som 
hela takbeldädnaden: ena gavelväggen blottades och 
försi'lgs med draperi, som kunde dras åt sidan - sä
vitt förf. för övrigt vet, den första alloruning av 
detta slag som nägonstädes använts. l\fil{fOfollerna 
placerac1es delvis också på annat sätt, varigenom be
tydligt bättre resultat ernåddes och en större natur
trogenhet i den musikaliska återgivningen än tidigare. 

Mikrofonen mer musikkritisk än örat. 

En studios uppgift är i första hand att tjänst
göra såsom inspelningslokal föl' mm;ilmliska fram
föranden, som utsändas pr rundradio. På densamma 
kan i stort sett samma krav ställas som gälla varje 
annan liknande lokal, en operasalong ener konsert-

POPULÄR RADIO 

Stora 8tudion dB nI/a lokalcrllfJ J( tI.II(JI5(Ja lau 8. 

sal. Rent teoretiskt bör en sådan lokal vara sä be
skaffad, att ljud av normal styrka klart oeh tydligt 
utan störningar pä grund av ekoverlm.n eller reflekte
rade ljudvågor kan uppfattas i varje del av lokalen 
samt att den akustiska dämpningen är sädan, att stö
rande interferens ej uppkommer mellan efter var
andra med normala intervall följande ljud. 

Beträffande rundradiostudion ställer sig proble
inet annorlunda än ifrflga om konsel'tsalongen, där 
åhörarna äro närvarande. Mikrofonen har varken in
tellel{t eller förmåga att frånskilja vad som vid di
rekt avlyssning är av underordnad betydelse. Varje 
vågrörelse uppfångas oluitisld oavsett dess karak
tär, och denna naturtrogenhet i återgivningen gör 
att reproduldionen ibland kan bli allt annat än njut
bar. Om man t. ex. vid en utsändning från Operan 
placerade mikrofonen på en av parl{ettens första bän
kar skulle resultatet bli, a tt man huvudsakligen 
finge höra de instrument, som äro närmast mikrofonen, 
under det att de vokala partierna frflll scenen skulle 
skjutas långt i bal_grunden. Det kan vid val av annan 
mikrofonplacering också hända, att man vid ätergiv
ningen får ett fruktansvärt sammelsurium av orkes
termusiken pil. grund av interferens mellan direkta 
och reflekterade ljudvågor. Mil{rofonen är sålunda j 

visst hänseende mera kritisk ifråga om placeringen i 
en lormI än vad den tillstädesvarande publiken ilr Odl 
hänsyn måste vid rundradioupptagningen tagas inte 
bara till vanliga akustiska lagar utan ocl{så till rund
radians speciella tekniska hjälpmedel. 

Inredningen av studion vid Mal1nskillnaclsgatan. 

Med de erfarenheter, som vunnits undel' dittills
varande verksamhet, lwm Radiotjänsts första stu
dio vid Malmskillnadsgatan 30, vilken togs i bruk i 
januari 1925, att konstrueras efter delvis andra 
principer än de, som tillämpades utomlands. Där 
hade utvecldiJlgen gått i sådan rildning, att studio-

'. 
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~~l N ~~ se gälld~ att ko~~stru~ra ,en f?r 
§I I § upptagmngal' lamphg studIO, 
~ ~ ställdes man inför ett helt nytt 
~iiii'iiiiinTiiiiiiiiiiill~ problem. Man hade pä den ti-
den ytterst ringa l{ännedom om betingelserna 
för den akustisk-elektriska upptagningen eller ägde 
närmare erfarenheter därom. utan man fick huvud
sakligen pröva sig fram, delvis följande vissa tidi-
gare förebilder. ' 

Stockholms r1.1/ndradiostations första studio. 

Vad som frän början var oss i sak bekant var. att 
man i länder, där rundradioverksamheten redan hun
nit nä en viss utveckling, i första rummet England 
och Amerilm, byggt studios säsom starkt dämpade 
rum. Golven voro belagda med mjuka mattor, väggar 
och tak täckta med tjocka draperier för att alla akus
tislm biverkningar, vilka samt och synnerligen ansä
gos sli:auliga, skulle i största möjliga utsträckning elic 

mineras. Det var också efter dessa principer som den 
första studion kom till i november 1923 i telegrafver
l,ets undervisningsanstalt. 

Det dröjde emellertid inte länge, innan vi kommo 
underfund med att den starkt dämpade studion inte 
Hlmnude tillfredsställande resultat. Efter experimen
tell undersölming av förhållandena vidtogos också 
vissa ändringar. Tvärtemot vad som vid denna tid
punkt var hävdvunnen kutym avlägsnades sä gott som 
hela takbeklädnaden~ ena gavelväggen blottades och 
försi'lgs med draperi, som kunde dras lit sidan - sä
vitt förf. för övrigt vet, den första anordning av 
detta slag som nägonstädes använts. Mikrofonerna 
placerades delvis också på annat sätt, varigenom be
tydligt bättre resultat ernåddes och en större natur
trogenhet i den musikaliska ätergivningen än tidigare. 

Mikrofonen mer musikkritisk än örat. 

En studios uppgift är i första hand att tjänst
göra säsom inspelningslokal för mu.silmliska fram
föranden, som utsändas pr rundradio. På densamma 
kan i stort sett samma krav ställas som gälla varje 
annan liknande lokal, en operasalong e]ler konsert-
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sal. Rent teoretiskt bör en sådan lokal vara sä be
skaffad, att ljud av normal styrka klart och tydligt 
utan störningar på grund av elwverlmll eller reflekte
rade ljudvligor kan uppfattas i varje del av lokalen 
samt att den akustiska dämpningen är sådan, att stö
rande interferens ej uppkommer mellan efter var
andra med normala intervall följande ljud, 
. Beträffande rundradiostudion ställer sig proble
met annorlunda än ifrftga om konsertsalongen, där 
ähörarna äro närvarande, Mikrofonen har varken in
tellekt eller förmäga att frånskilja vad som vid di
rel{t avlyssning är av underordnad betydelse. Varje 
vågrörelse uppfångas oluitisld oavsett dess karak
tär, och denna naturtrogenhet i återgivningen gör 
att reproduktionen ibland kan bli allt annat än njut
bar. Om man t, ex. vid en utsändning från Operan 
placerade mikrofonen på en av parkettens första bän
kar skulle resultatet bli, att man huvudsakligen 
finge höra de instrument, som äro närmast mikrofonen, 
under det att de volmIa partierna fdlll scenen skulle 
skjutas långt i bakgrunden. Det kan vid val av annan 
mikrofonplacering också hända, att man vid ätergiv
ningen fär ett fruktansvärt sammelsurium av orkes
termusiken pä grund av interferens mellan direkta 
och reflekterade ljudvågor. Mil{rofonen är sålunda j 

visst hänseende mera kritisk ifråga om placeringen i 
en lokal än vad den tillstädesvarande publiken iiI' Oell 

hänsyn måste vid rundradioupptagningen tagas inte 
bara till vanliga akustiska lagar utan ocl{så till rund
radians speciella tekniska hjälpmedel. 

Im'edni'ngen av studion vid i1fal1nskillnaclsgatan, 

Med de erfarenheter, som vunnits undel' dittills
varande verksamhet, lwm Radiotjänsts första stu
dio vid Malmgldllnadsgatan 30, vilken togs i bruk i 
januari 1925, att konstrueras efter delvis andra 
principer än de, som tillämpades utomlands, Där 
hade utvecldingen gått i sådan rildning, att studio-
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7'al8tudion för föred1'af), '/1l1l8iksoli ooh kammarmusik, 

lokalerna utfördes ännu mera dämpade än förut. 
Som exempel kan nämnas en vid denna tidpunkt 
tillkommen studio, vilken var utrustad med ett halft 
dussin oV3npä varandra lagda lager av dämpande 
·material. Benämningen almstiskt "dött" rum får i 
rletta fall sin fulla motsvarighet till namnet. "Man 
hör inte sin egen röst", såsom den vilken första 
gången beträder en dylik studio uttrycker det, och 
såväl sångliga som instrumentala prestationer bli 
mer än eljest krävande vid utförandet. 

Med stöd av de rön, vi tidigare gjort: hade det för 
oss så småningom blivit klart, att det för en kva
litativt god l'undradioupptagning behövdes en lo
kal, som vore så beskaffad, att den akustiska dämp
ningen kunde modereras och anpassas efter upptag
ningens art ,- orkester- eller kammarmusik, kör
eller solosiing eller tal. 

Den princip: som vid utförandet följdes, var att 
förse såväl väggar som tak med dragbara dra
pl'l'iel'. Golvet belades i sin helhet med en mjuk 
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matta, samtliga fönster och dörrar skärma
des. Då inspelningslokalen togs i bruk, vi
sade det sig emellertid, att densamma vid 
helt draperade vägar i trots av att den ej 
ens närmelsevis konstruerats enligt dåtida 
föredömen för beklädnaden, likväl var för 
:-;tarld dämpad, speciellt vid full orkester
hesättning. 

Genom att blotta de med dragbara dra
perier försedda väggarna uppnåddes en på
taglig förbättring, framför allt vid speciellt 
utprovad miluofonplacering, men samtidigt 
Yi l;iade det sig, att 101mlen på gruncl av sitt 
byggnadssätt i vissa tonlägen orsakade rc
sonansfenomen av menlig inverlmn. En rik
tig manövrering av draperier och miluofo
ner sHi.llde sig stundom där'för rätt besv~i.rlig 
med hänsyn till de helt olilm pl'ogramavsnitt, 
en kvällsutsändning innehåller. 

1I1otalasta tionens tilllwmst oeh dä rmed före
l;:ommanue dubbla programsändnillgar gjor-
ile behovet av ytterligare en studio mer trän

gande. Våren 1927 förhyrdes av Radiotjänst de nu
varande lokalerna i huset Kungsgatan 8, där hela 
femte våning'en reserverades för studioutrymmen, 
mottagnings- och väntrum. En i samma höjdplan be'
lägen våning i det intilliggande h nset Brunnsgata Yl 

7 togs samtidigt i anspråk. 

All drapering borttagen i den nya stora stud'ion. 

Vid inredningen av de nya lokalerna togs från 
början fasta på de olika uppgifter, för vilka de äro 
avsedda. Stora stud'ion, som främst är till för musi
kaliska framföranden med större orkesterbesättning, 
studiooperor, teater och dyl.: mätrr i läugd 16,3 111., 
,i bredd 9,8 m. ocn har en maximihöjd i tak av 4,8 m. 
På grund av dess läge omedelbart under tal{stolarna 
har ,innertaket en viss lutning vid sidorna, såsom 
synes å den här reproducerade bilden. Talsttulian 
är betydligt mindre - dess dimensioner äro 7X5,7 
X3 m. - och den är främst avsedd för föredrag, 
musiksoli och kammarmusik. Bu,llersf;u,dion slutli
gen - av storleken 9,3X7,8X3,2 m. - är, som nam
net upplyser: till för alstrande av vissa almst islm 

som effekter vid framförandet av teaterstycken, så 
storm, vågbrus, åska etc. 

~ (Forts , .i si d . 62) 
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'1'ulst1ulion fur turedm.(j, 1n1~8-ik80li och IWIII'IIIurmusik. 

lokalerna utfördes ännu mera dämpade än förut. 
Som exempel lmn nämnas en vid denna tidpunkt 
tillkommen studio, vilken var utrustad med ett halft 
dussin ovanp[t varandra lagda hlger av dämpande 
'material. Benämningen akustiskt "dött" rum fär i 
rletta fall sin fulla motsvarighet till namnet. "Man 
hör inte sin egen röst", såsom den vilken första 
gången beträder en dylik studio uttrycker det, och 
saviil sångliga som instrumentala prestationer bli 
mer tin eljest krävande vid utförandet. 

Med stöd av de rön, vi tidigare gjort: hade det för 
oss så småningom blivit klart, att det för en kva
litativt god rundradioupptagning behövdes en lo, 
kal, som vore så beskaffad, att den akustiska dämp
ningen kunde modereras och anpassas efter upptag
ningens art .- orkester- eller kammarmusik, l,ör
eller solosI\.ng eller tal. 

Den princip: som vid utförandet följdes, var att 
förse säväl väggar som tak med dragbara dra
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matta, samtliga fönster och dörrar sIdirma
des. Då inspelningslQkalen togs i bruk, vi
sade det sig emellertid, att densamma vid 
helt draperade vägar i trots av att den ej 
ens närmelsevis konstruerats enligt dåtida 
föredömen för beklädnaden, lihäl var för 
:-;tarld dämpad, speciellt vid full orkester
hcsii ttning. 

Genom att blotta de med dragbara dra
perier försedda väggarna uppnåddes en på
taglig förbättring, framför allt vid speciellt 
utprovad miluofonplacering, men samtidigt 
\'i&ade <let sig, att lokalen på gl'unrl av sitt 
byggnadssätt i vissa tonlägen orsakade re
!;onansfenomen av menlig inverkan. En rik
lig manö\Teriug av draperier och mil{rofo
ner sUillde sig stundom därför rätt besvärlig 
Uled hänsyn till de helt olika programavsnitt, 
en kvällsutsändning innehåller. 

Motalasta tionens tillkomst och dli l'llled före
komman<le dubbla programsändniugar gjor-
de behovet av ytterligare cn studio Iller trän

gande. Våren 1927 förhyrdes av Radiotjänst de nu
varande lokalerna i huset Kungsgatan 8, där hela 
femte våningen reserverades för studioutl'ymmen, 
mottagnings- och väntrum. En i samma höjdplan be
lägen våning i det intilliggande husct Brunnsgatan 
7 togs samtidigt i anspråk. 

All dmpering borttagen i den nya stora st'udion. 

Vid inredningen av de nya lokalerna togs från 
början fasta på de olika uppgifter, för vilka de äro 
avsedda. Stora stud'ion, som fr-ämst är till för musi
kaliska fr-amföranden med större orkesterbesättning, 
stndiooperor, teater och dyl.: mätrr i längd 16,3 m. , 
.i bredd 9,8 m. och har en maximihöjd i tak av 4,8 m. 
På grund av dess läge omedelbart under takstolarna 
har innertaket en viss lutning vid sidorna, siisom 
synes å den här reproducerade bilden. Talstudion 
är betydligt mindre - dess dimensioner äro 7X5,7 
X3 m. - och den är främst avsedd för föredrag, 
musiksoli och lmmmarmusik. Bullel'st;udion slutli
gen - av storleken 9,3X7,8X3,2 m. - är, som nam
net upplyser; till för alstrande av vissa almstisl,a 
effekter vid framförandet av teaterstycken, såsom 
storm, vägbrus, åska etc. 
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Plan av stuclioutrV1llmena KUl1(j8[Jatan 8. 



-to l'Ul'l;J,j'iH HAUIO 

"E vi ghetsgrammo fonen" 
som spelar tolv skivor i sträck 

och automatiskt mata s av 

mekanisk hand. 

~
~II~I~ 1\ automatikk graml1lofon, yilk(,1l Hjiih 
~ V (I~ byfpl' ::; ki\'or och utan att man bphih'p!' 

~: ~ " 1';,rlL Yid den l<'n'l'peal' IlJnHik nndf'I' en hel 
~1iiiiiiiii'inTmi~ timllla, är dpJl RewIHte uppfinningen på 
omr{ldet, ];:ow"trnerad av. en belmnt ~ew Yorl,-fil'ma. 

Det hal' Yluit varje grammofonkollHtrnldörr-; <ll'iim 
aU 1;1 fram ett 1 nstruIlH'll t, ~Olll kunde sköta sig 
:,;jiilv, o<:h alltkc<lan den första gramll1ofonen släpp
tes ut i marknaden hm' IlIa ll prl uiv<~rHe hilll arbetat 
på att få fram en fullgod sådan apparat. Ett flertal 
typer ha lwrumit fram, men de flesta av dem ha varit 
alltför komplicerade föl' att (le skulle lmnna räkna 
på n:1goJl större marknad. Victor-bolaget har löst 
H\,ft l'igbetcl'Da oth fört fram en apparat, vilken sam
tidigt utmiitl{er sig för driftsäkerhet och enkelhet. 

Det nya iURtrumentet, »deu automatiska Victro
lan», utför ett mycket inveddat arbete på ett rentav 
hiLpuatlsvädmnde <mkelt sätt. 'I'olv skivor läggas 
o nlllp tl varandra ot'lJ. plllrel'as p;\ en hiiYlum, viHwn 
unucr det g'l'aml11ofonen spelar håller dem hängaiHle 
j en vinl_el av ungefär 60 gl'ader till vänster om in
strllll1f'llt. Den lilla elektromotor, som driYer vcrket, 
sättes i gång med en kontakt på sidan. Ett slags 
mekanisk hand tar den första skivan fl'tlll förrådet, 
liigger deu på tallriken: tonarmen svänger över i spel
läge, nålen säukes mot sId van och musiken börjar. 
När skivan ä,!' slut åker nttlen in i den vanliga fort-

cp-----. 
- . 

löpande excClltrb,la skäran, tOlmrmcn försiitleH tliiJ': 
igellom i lätt svällgning oth denna rördRc :,;iitlel' i 
sin tur Illd:nnismell fii!' utbytc ny sl,ivol' i \'(,J'kH<lIll
het. Nälen böjes, tonarmen flyttas tillräcldigt ät hö
ger för att ge plats för skivan Otl\ (hm llwkalliska 
handen griper åter in. Den slutspelade skiyun lyftes 
fran tallriken och lägges ner i en läda, varefter »1Ial1-
<len» tar nästa skiva ur förrådet och liig-gel' (1('1\ 1'.t 
talll'iken. Tonarmen återgår i spelliige och sanuoa 
procedur upprepas till dess samtliga sbvor äro 
spelade. 

Dä den sista pIn ttan iiI' slntHpelad stoppas motorn 
automatisid med hjälp aven hävarlll pi't Ri<lan om 
den meka.niska handpll. Denna. hävarm hålles tillbaka 
så länge det ännu ligger en skiva hal' prl tallriken, 

~ 
~ 

Q 

(For/s. ,; sid. 55) 

~ Q.I 

• Van ladda!' r/rammofoncn m cd tolv skivor enligt b'ildcn längst till vänster, På andra bi/aC1t scr man hur (lcn 'mc:1wniska. 
handcI/. W!lger sT.ivan lIå tallriken, på (leH tredje 1;1sas gmmmofoncn lll1der ll.ågåcudc 8prlnillg «(1; Cl/. skiva och 1iing.~t till 

höger 8C1' ma.n slutligen hur den slutspelade skivan lUr/ges tJt si dan. 

.:lO 

"E vi ghetsgrammo fonen" 
som spelar tolv skivor i sträck 

och automatiskt mata s av 

mekanisk hand. 

~I~II~I~ 1\ automatir>k gl'UmJ1lofo. Il, vilken sjiih 
~ V (I~ bYk!' ~ki\'or och utan att man bchih'('r 

~: .JL:.4 " l';'rlt \"id den Ien~l'(,l'al' 1lJ1Isik under eIl hel 
~iiiiiiii'iiiffr~ timlLlH, äl' deJl sell<lste uppfinningen pii 
olllrådet, lWll!';trnerad nv. en belmnt ~ew Yorl,-fil:llla, 

D ' t hal' Yfll'it yarje gTaml1lofonkollstI'uldörs dröm 
a tt fil fram ett ll.1S"trlll1lellt, SOIll kllnde sköta sig 
sjiih', 0<:11 alltsedan den för -otit grammofonen släpp
tps ut i marknaden h:u- man på div( ~ l'se Ililll arbetat 
på att få fram en fullgod sådan apparat. Ett flertal 
typer ha kommit fram, men de flesta av dem ha varit 
alltför komplicerade föl' att de skulle knnna räkna 
Vii någon större marknad, Victor-bolaget Ilar löst 
i'; \·ftrigbetcma ocll fört frum en apparat, vilken sam
tidigt utmiirker sig för driftsäkerhet ocll enkelIlet. 

Det: nya instrumentet, »dell automatiska Victro
lan», uliör ett lI1ycket invecklat arbete på ett rentav 
häpnad 'väclmnde (m kelt sätt. 'roI v skivor läggas 
onlllp:l varandra oeh placeras ptt en Il ä Ylll"HI , villren 
under det gTammofollen spelar håller dem hängaJHle 
j en vinl_el av ungefär 60 gtader tiJl vänster 0111 in
sttllUH'ut, Ilen lilla elektromotor, ;;;Olll drivet' verket, 
sättes i gäng med en kontakt på sidan, Ett slags 
mekanisk hand tar den första skivan frtlll förrådet, 
liigger den pti tallriken: tonarmen svänger över i spel
liigc, nålen Sälll{cs mot skivan och musiken börjar, 
När sIdvan ä,r slut åker nftlen in i den vanliga fort-

~ 
~ 

löpande exceuhbka skäran, ton:u'lllcn fiirsiltte~ ililrc 
igenom i lätt svängning och denna rördt-;e ~iittPl" i 
Sill tur llld:nnismell filt' utbyte ay sl,ivor i n~rksalll

Ilet. Nälen höjes, tonarmen flyttas til1räcldigt åt Ilö
ger för att ge plats för skivan och (hm 1l.lPkauisl,a 
handen griper åter in. Den slutspelade skimn lyftes 
fran tallriken ocll lägges ner i en läda, varefter »lta n
(len» tar nästa skiva ur förrådet och liig-ger (kli 1':1 
talll'ikell, Tonarmen återgår i spelläge och sanllua 
procedur ' upprepas till dess ::mmtliga skivor äro 
spelade, 

Då den sista pIn ttan ilr sIntspelad stoppas motorn 
automatisId med Iljälp aven hävarm p[t sidan om 
den mekaniska IlH.nd(~n, Denna hävarm hil.1lcs tillbaka 
så länge det ännu ligger en skiva ]{var PIt tallriken, 

(For/s . å sid, 55) 
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.lIan ladda?' grammofoncn m cd tolv skivor enligt b'ilden längst till vänster. Pd andra biftlen ser man hu.r dcn 'IIwkaniska 
hal/rlclI, liifJger "ki va n llå t(~17rikeJ1 , på (lC)! tredje 1;fsos gl'ammofol1.cn unrlc'r lIågåcilrlc 8}1rlnill!J (/1; en sk iva OGh 1ii,'/l!J,~t till 

l! öger 8CJ" man slutligen hur den slutspelade skivan /ii.{Jges iit sidan, 



POPVLAR RADTO 41 

So vje tla n del 
med farre licenser ån Sverge 

Rundradion • 

l 

Av ANDREJEV SADOVSKY, chef för Moskva Radio 

Chefen för Moskva Radio, Andrejev Sadovsky, berättor 
i denna artikel om hur Sovjetlandets rundradio är 
organiserad, vilka svdrigheter den har att kämpa med 
och hur man tänker s'ig framtiden. Bilden härovan till 
vänster visar Moskvas stora stud'io med Lenins bild i 
bakgrunden. 'l'ill höger stationen »Stora Komintern~ i 
Moskva, 80m sänder pd, 1,450 meter med en effekt av 

40 kw. 

~~!!!l!!!!~~ undradion är ju lika ga'mmal hos oss 
~' R ;~ som i det övriga Europa, men inbör-
~' I~ deskriget och de oroliga år, som följde 
~' .§ därefter, ha hämmat utvecklingen högst 
@1liiiTiiiinliiiiiiiiITiii"II~ betydligt, och särskilt i teknisId avse
ende äro vi i Sovjet-Ryssland långt efter övriga 
länder. Det har helt enkelt varit omöjligt att kon
centrera uppmärksamheten på rundradion antingen 
det nu gäller det tekniska, den kulturella sidan eller 
administrationen. 

Men nu börja förhållandena bli bättre, och sär
skilt ha vi kunnat glädja oss åt en mycket lycklig 
utveckling inom radioindustrien, vilken nu kan för
se våra radiostationer med 90 procent av det mate
rial, som de använda. De mest lwmplicerade instru
menten mftste dock ännu importeras. 

Sammanlagt ha vi omkring 300,000 inregistrerade 
lyssnare, men säkert äro tjuvlyssnarna flera gånger 
sä miinga. Och det är nog inte så alldeles oriktigt 
att uppskatta det totala antalet lyssnare i Sovjet
unionen till bortemot 2 miljoner. Intresset är också 
i stadigt, snabbt stigande. För de närmaste fem åren 

har uppgjorts en plan, i vilken hänsyn särskilt ta
gits till ytterligare utökning av stationsnätet och 
utvidgning av industrien. För närvarande är det ab
solut omöjligt att tillfredsställa efterfrågan på ra
diomottagare och tillbehör. Endast en bråkdel av de 
order som ingå kunna effektueras. 

H ögtalare anknytas till den vanUga telefonen. 

Avsikten är att inrangera rundradion under post
och telegrafkommissariatet, och denna konstellation 
kommer säkert att i hög grad bidraga till radions 
utbredning, då de telefonapparater, som finnas i 
så gott som varje liten by kunna användas i för
bindelse Ill;ed högtalare.. Därigenom ökas antale't 
radioabonnenter och minskas utgifterna för tele
fonabonnenterna. Enbart i Moskva och Leningrad 
tror man att antalet radiolyssnare på detta sätt 
skall kunna ökas med åtminstone 200,000. Och även 
med hänsyn till utsändningarna kommer denna te
lefontjänst att innebära avsevärda lättnader, i det 
telefonnätet tas i bruk då mera betydande personers 
föredrag skola intalas i radio. 

Propaganda genom högtalare på torgen. 

Till dess vi kunnat träffa tillfredsställande tek
niska arrangemang är det vår avsikt att sprida 
kunskap om rundradion genom att uppmontera 
jättehögtalare p}l. städernas torg, i fabriker, klubbar, 
läsesalar och restauranger, så att så många som 
möjligt få nytta och glädje av utsändningarna. I 
utlandet är förhållandet ju annorlunda. Där ha 
möjligen tre eller fyra lyssnare samtidigt glädje av 
en utsändning. På detta sätt ge vi tillsvidare de 

. stora massorna rundradion , helt gratis och lwmma 
allt närmare slutmålet: rundradion för alJa. 
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So vje tla n del 
med fiirre licenser ån Sverge 

Rundradion • 
l 

Av ANDREJEVSADOVSKY, chef för Moskva Radio 

Ohefen för Moskva Radio, Andrejev SadovskV, berättar 
i denna artikel om hur Sovjet/andets rundra,dio är 
organiserad, vilka svarigheter den har att kämpa med 
och hur man tänker s'ig framtiden. Bilden hä"ovan till 
väns ter visar Mos7was stora stud'io med L enins bi ld i 
bakgl·unden. 1.'ill höger stationen »Stora Komintel'n» i 
Moskva, SOm sände1' pa, 1,1,50 meter med en effekt av 

1,0 kw. 

~;'2~ undradion är ju lika gammal hos oss 
~~ R ;§ som i det övriga Europa, men inb ör-
~' I~ deskriget och de oroliga år, som följde 
~' __ ~ däreft~r, ha hä~.mat. ut~ecklin.gen högst 
:oliiiTiliiiniiiiillliillllli;; betydlIgt, och sarskIlt l tekmsl{t a vse
ende äro vi i Sovjet-Ryssland långt efter övriga 
länder. Det har helt enkelt varit omöjligt att kon
centrera uppmärksamheten på rundradion antingen 
det nu gäller det tekniska, den kulturella sidan eller 
administrationen. 

Men nn börja förhållandena bli bättre, och sär
skilt ha vi kunnat glädja oss åt en mycket lycklig 
utveckling inom radioindustrien, vilken nu kan för· 
se våra radiostationer med 90 procent av det mate
rial, som de använda. De mest lwmplicerade instru
menten måste dock ännu importeras. 

Sammanlagt ha vi omkring 300,000 inregistrerade 
lyssnare, men säkert äro tjuvlyssnarna flera gånger 
S~l mfll1ga. Och det är nog inte så alldeles oriktigt 
att uppskatta det totala antaLet lyssnare i Sovjet
unionen till bortemot 2 miljoner. Intresset är också 
i stadigt, snabbt stigande. För de närmaste fem åren 

har uppgjorts en plan, i vilken hänsyn särskilt ta
gits till ytterligare utökning av stationsnätet och 
utvidgning av industrien. För närvarande är det ab
solut omöjligt att tillfredsställa efterfrågan på ra
diomottagare och tillbehör. Endast en brlikdel av de 
order som ingli kunna effektueras. 

H ögtalare anknytas till den vanUga telefonen. 

Avsil{ten är att inrangera rundradion under post
och telegrafkommissariatet, och denna konstellation 
kommer säkert att i hög grad bidraga till radions 
utbredning, då de telefonapparater, som finnas i 
så gott som varje liten by kunna användas i för
bindelse m,ed högtalare. Därigenom ökas antallit 
radioabonnenter och minskas utgifterna för tele
fonabonnenterna. Enbart i Moskva och Leningrad 
tror man att antalet radiolyssnare på detta sätt 
slmll kunna ökas med åtminstone 200,000. Och även 
med hänsyn till utsändningarna lwmmer denna te
lefontjänst att innebära avsevärda lättnader, i det 
telefonnätet tas i bruk då mera betydande personers 
föredrag skola intalas i radio. 

Propaganda genom högtalare på torgen. 

Till dess vi kunnat träffa tillfredsställande tek
niska arrangemang är det vår avsikt att sprida 
kunskap om rundradion genom att uppmontera 
jättehögtalare p}l städernas torg, i fabriker, klubbar, 
läsesalar och restauranger, så att så många som 
möjligt få nytta och glädje av utsändningarna. I 
utlandet är förhållandet ju annorlunda. Där ha 
möjligen tre eller fyra lyssnare samtidigt glädje av 
en utsändning. På detta sätt ge vi tillsvidare de 

. stora massorna rundradion , helt gratis och komma 
allt närmare slutmålet: rundradion för alla. 
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Välmenta råd (lIV kirgiser och turkmener. 

Det skulle i sanning vara ett felgrepp, om inte 
U. R S. S. framför alla andra nationer i världen 
inStlge rundmdions betydelse. Tänk på de oändliga 
vidderna, på jakuternas snötäckta land, där mörk
ret flera mlllltH}el' av året ligger tungt över jorden, 
tänl, på folket i den eviga isen vid Ishavets lmst, 
på Osetiens och Svanetiens örnbon bakom de otill· 
gängliga fjtUlen: tänk slutligen på kirgiserna och 
turl,menerlla i deras tält vid karavanvägarna, som 
endast kunna beträdas av lmmeler. Till alla dessa 
når rUlldradion med · sin trollstav och gör de isole
rade delaktiga av lmlturen. Från dessa tral<ter få 
vi också mottaga brev, vilka ofta varit månader på 
Yäg till rnndradiostationen i Moskva; brev med 
rfld och tack, erkännanden och kritik. Allt läses 
systematiskt igenom, så att inga önskemål bli för
big[lllg·na. Kommer någon med ett uppslag, ett önske
mål, som möjligen kan tillmötesgås - det må här
starrlIna frfln den ena eller andra ändan av landet 
- så slwll det vid. tillfälle läggas in i de dagliga 
utsändningarna. 

SrJ/;jet ha?· 66 rundstationer. 

U. R S. S:s territorium sträcker sig som ett brett 
band från östersjön till Stilla havet. Mellan dessa 
tvä vatten ligger ett avstånd så stort, att intet an
nat land i världen l,an uppvisa maken. Och därför 
mi'iste vi i Moskva, varifrån hela landet skall be
tjänas, ha en långt kraftigare radiostation än den 
nuvarande. Till dess denna Sten tor verldigen kom
mit till, måste vi provisoriskt inrikta oss pä att 
betjäna våra lyssnare över de 66 stationer, som vi 
nu ha. Alla dessa 
arbeta prl höga våg
längder: med un
dantag av Haba
rovsk vid Stilla
havskusten, som 
sänder på korta vå
gor och kan höras 
mycket bra till och 
med i Ameri1m. 

Erfarenheten har 
lärt oss, att statio
ner på korta våg
längder äro de mest 
ändamålsenliga och 
så smiiningom kom
ma vi att gä in helt 
för det systemet 
för att kunna höras 

Chefen för 
Mosl.:va R(1·dio 
A. Sadovsky. 

överallt i utlandet. Samtidigt iiI' 
det vår avsikt att millska statio
nernas antal från 66 till 35-40 
och utbygga dem till större 
styrka. 

Till höger en bUd fj'ån lltsändningen 
av arbetarnas radio tidning. 

. POPULÄR HADIO 

Radioråd och »rik.sprogra7n» som hos oss. 

Den gemensamma planen för hela landet fastställes 
av radiorådet, men detta betyder inte, att samtliga 
stationer sända samma program. De fylligaste och 
intressantaste utsändningarna ske från Moskva, och 
närmast därefter kOllllUcr Lenillgrad. De övriga sta
tionerna ta en del av storstädernas program och 
fylla för övrigt ut med. ~n rent lolml rCJJortoar, vil
ken i Srl stOl" utsträclming som möjligt sändes på 
provinsspråket. 

För närnll'ande äro de ledande stationerua föl
ja llde fyra: »Komintern» i Mosl,va eller, som den 
också kallas »Stor<l Koruintern», Polldwmmissaria- . 
tets försm,sstation, Moskvas fackförenillgsstation 
samt Handels- och lwnt.ol'istfac:kförclling-ens station. 
Under den närmaste tiden inviger ocksä Allryska 
fackföreningen sill ~ta tiOll , Huvudstntiollcrna för 
fjäl'l'sälldning äro »Stora Komintern» med silla 40 
kw:s effekt, vftglällgd 14i)0 meter, och fÖl'söksstatio
nen: som sänder pil. 82G meteI' llled en effekt av 2;") 
kw. Propof Radio, som utlandet bl. a. hördc talas 
om rätt flitigt strax efter ~obileexpeditionens för
olyckande, ligger för närvarande nere. 

Utlandsförbindelscr äro dcn svaga punkten. 

Programmen Iltarheta~ ,-id saJllmantriiden, som 
hållas varje vecka. Rundradion har inte någon fast 
ensemble och artister, som skola uppträda en eller 
flera gänger, måste därför avlägga prov inför en 
kommission, som avgör om vederbörande äro lämp
liga samt fastställer honoraret. Dock disponerar 
rundradion över en fast anställd kör och en orkester 
på 23 man - vid större konserter 45 man - SI"'1t 
slutligen 4 fast engagerade ackompanjatörer. 

Vår svaga punld är radioförbindelsen med ut
landet. För närvarande underhandla vi med Tysk
land om utbyte av program, och när bara elen 
saken gått i lås, hoppas vi på ett intressant sam
arbete med ' den övriga världen. 
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Välmenta råd am kirgi8er och turkmener. 

Det skulle i sanning vara ett felgrepp, om inte 
U. R S. S. framför alla andra nationer i världen 
instlge rundradions betydelse. Tänl, på de oändliga 
vidderna, på. jakuternas snötäckta land, där mörk
ret flera mlllltu}er av året ligger tungt över jorden, 
tänl, på folket i den eviga isen vid Ishavets lmst, 
på Osetiens och Svanetiens örnbon bakom de otill· 
gängliga fjiUlen: tän k slu tl igen på kirgiserna och 
turl,menerna i deras tält vid karavanvägarna, som 
endast kunna beträdas av kameler. Till alla dessa 
når rUlluradion med · sin trollstav och gör de isole
rade delaktiga av lmituren. Frun dessa tralder få 
vi ock ' mottag-a brev, vilka ofta varit må nader på 
väg till rnndradiostationen i Moskva; brev med 
r[ld och tack , erkännanden och kritik. Allt läses 
systl'matisU igenom, så att inga önskemål bli för
bigångna. Kommer någon med ett uppslag, ett önske
m:'U, som Illöj'ligen kan tillmötesgås - det mil. här
stanlIna fr[ll1 den ena eller andra ändan av landet 
- så skall uct vid tillfälle läggas in i de dagliga 
u tsänuninga rna. 

8n/jjet har 66 rund8tationer. 

U. R S. S:s territorium sträcker sig som ett brett 
band florIn östersjön till Stilla havet. Mellan dessa 
h"{1 vatten ligger ett avstånd så stort, att intet an
nat land i världen kan uppvisa mal,el1- Och därför 
llIuste vi i Moskva, varifrån hela la.ndet skall be
tjä IlaH, ha en långt kraftigare radiostation än den 
nuvarande. Till dess denna Sten tor verkligen kom
mit till, måste vi provisoriskt inrikta oss på att 
betjäna våra lyssnare över de 66 stationer, som vi 
nu ha. Alla dessa 
arbeta prl höga våg
längder: med un
dantag av Haba
rovsk vid Stilla
havskusten, som 
sänder på l<orta vå
gor och kan höra>; 
mycket bra till och 
med i Amerilm. 

Erfarenheten har 
lärt oss, att statio
ner pu korta våg
längder äro de mest 
ändamålsenliga och 
så småningom kom
ma vi att g[1 in helt 
för det systemet 
för att kunna höras 

Chef en för 
]l[ as1cv a Ru.dia 
11. Sadav.~kv , 

övel'allt i utlandet. Samtidigt ilr 
det vur avsikt att minska statio
nernas antal frän 66 till 35-40 
och utbJlgga dem till större 
styrka. 

Tal höger en bi ld fl ·ån utsä-ndni·ngen 

av al'beta /'11 as ra.dia t'idning. 

. POPULÄR HADIO 

Ra,diordd och »,-ik.sprogra1n» 80m h08 OS8. 

Den gemensamma planell för hela landet fastställes 
av radiorådet, men detta betyder inte, att samtliga 
stationer sända samma program . .De fylligaste och 
intressantaste ut::;änun ingarna ske från Moskva, och 
närmast därefter lwmmcr LcniJlgrau, 1)c övriga sta
tionerna ta en del av storstädel'llas program och 
fylla för övrigt ut med en rent lolml relJortoar, vil
ken i >;fl >;tor utsträclming som möjligt sändes på 
provinsspråket. 

För närnll'unde ;tro de ledande stationcl"I1a föl
ja Ilde fyra: »Kolllintern» i Mosll:va eller, som den 
också kallas »StOl·a Koruintcrn», Folld:ommissaria- . 
tets försöksstation , Moskvas fa-ckföreniJlgRstation 
samt Handel. - ocll lwntol'istfackförcllingens station. 
Under den närmaste tiden inviger också Allryska 
fackföreningen Sill sta tiOll. Huvudstntiollcrna för 
fjälTsiilldning äro »Stora Komintcm» meu silla 40 
kw:s effekt, v:\glängd 14:;0 meter, och försöl,sstatio
nen: som sänder pö. 82~ meter lllen en effekt av 25 
kw. Propof Radio, som utlandet bl. a. hördc talas 
om rätt flitigt strax efter ~obileexpeditionens för
olyckande, ligger för närvarande nere. 

Utland8förbindclscr ä.ro dcn .svaga, ptmkten. 

Programmen utarbeta H \'iu salllmantriidell, som 
hållas varje veclul. Hunul'adion har inte någon fast 
ensemble och artister, som skola uppträda en eller 
flera giloger, måste därför avlägga prov inför en 
kommission, som avgör om vederbörande äro lämp
liga samt fastställer honoraret. Dock disponerar 
rundradion över en fast anställd kör och en orkester 
på 23 man - vid större konserter 45 man - Si"'lt 
sLutligen 4 fast engagerade aclwmpanjatörer. 

Vår svaga punkt är radioförbindelsen med ut
landet. För närvarande underhandla vi med Tysk
land om utbyte av program, och när bara elen 
saken gått i lås, boppas vi på ett intressant sam
arbete med · uen övriga ,·ärlden. 
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Langenberg - Kontinentens Stentor 

11'C8fdellf8chc 
RU/I df n/l kN le
dare - I~rll,~t 

llardt. 
'] ' : 1) .: 

J] i.~IIH1 /'Ck:8f ·U/'Jl/. 

'j'. h.: l(ölller 
FU/lldW'Il8. 

-
1-'''R'III'II'IIII'IIIII';_i W d;'f(;;~~,~l/;'Ch() 

Rnll(/rltlll.: ,~ slu-
~ = /'(/. orkesle/'. 

i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lulldradioutsänrlningUrna i Västtysk~al1d om
besörjas av stationerna Köln, Aachcn och MliJIster 
~amt storsändaren Langcnber'g - »den JmltUl'clla 
utposten mot väster» - vars l,raftiga ställllllil höres 
lilngt ut över Europas gränser, Varje utlandslyss-

nar'c kiinner väl till de populära haIlflmännens god
natt-hU.lsning: \Vir wiillschell Ihnen eine recht gute 
~acht, und bitte vel'gefl~eu Sie nicht die Antcnne 

zu erden! 
I flen häl' åtel'givna bildserien, som ger en 

öycrbli<:l{ av den yHsttysl{a rundradion::: arbets
fÖ"h[lllanden, ses övers t till vänster Langen berg 
med de 100 meter höga stälmasterna, vilka flan
kent dcn H'tga stationsbyggnaden. Det infällda 
porträttet återger dragen av »Norddcutsche 
Ruudfunlu;» ledare, intendenten Ernst Hal'llL 
Yilkell iII te blott är konstnärlig ledare och pro
gl'amchef utan ocl{så själv aktivt medverkar i 
utsändningarna, bl. a. under den varje vecka 
återkommande arbetartimman, som är speeiplIt 
avsedd för arbetarmassorna i Rhen- och Rnhl'
distrikten. 

Kölner Funkhaus, där studios och adlJllni
stra tionslokaler äro inrymda är en inte särskilt 
tilltalande stenhög, men strax mall lwmmer in
om dörraI'l1<l, får man genast ett betydligt fOr
delal<tigare intrycl{, än det exteriören geT', Hur 
H f' pra),;t och färgel', och nog mt't8te man medge, 
att ledningen för den vä.stty~ku rundradion bal' 
ett väl'digt residens. Allt är 11: Ilet i vitt och 
guld och de höga väggarna äro tii.ckta av tjoclm 
sammetsdraperier i djupröd färg. 
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Teckningen visar Langenbergs Grevillius: d. v. s. 
storstationens förste kapellmästare, Wilhelm Busch
l{ötter, med den stora symfoniorkestern, vars upp
ställning, som man ser, skiljer sig kanska avsevärt 
från den man är van vid i konsertsalarna. De olil<a 
instrumentens placering och gruppering i förhflllande 
till milu'ofonen är ett problem, som alltjämt syssel
sätter alla länders 
1'1ludradiodirigeutel', 

och den speciellt mu
siklmnnige, som haft 
tillfälle att lyssna på 
Langenbel'g, har nog 
ocks[t märkt, att hl' 
Buschkötter är en 
framstående experi
mentator på detta Olll- I 
ride. I 

De fem herrarna på 
gruppbilden överst pft 
denna sida spela samt
liga första fiolen -
dock inte i rent musi
kalisk mening - vid 
Langenbergstationen. 
Mannen längst · till 
vänster är den tyska 
storstationens Molan
der och Per Lindberg 
i en person, d:r Ul
man, som står för ur
valet av alla drama
tiska saker och deras 
tillrättaläggning för 
radio. I Tyskland rå
der precis samma brist pfl originalpjäser för rund
radion som hos oss. - Andre mannen från vänster 
är deu musikalisl<a rådgivaren, Langenbergs Nata
nael Broman sålunda. 

Mittfigur~n på bilden och mannen längst till hö
ger skulle vi här hemma kalla redaktör J erring och 
illgenjör Holmstedt, stationens båda hallåmän, och 
mellan dem står någonting, som väl bäst rubriceras 
såsom Tidningarnas Telegrambyrå, d. v. s. det är 
chefen för dags- och sportnyheterna. 

Förutom den stora symfoniorkestern har Langen
berg ocl,så ett radiokapell på 14 man, vilket liksom 
hos oss svarar för den mera populära musiken och 
dessutom även serverar dansmusiken. Den är något 
till populär den ensemblen, även om den inte som 

Lal1gcnberg8 
hallämän och 

1·egi8sörer. 

T. h. dirigerar 
Iwpc11mästarc 
Tjco EY801dt. 

II äl'J/cdan: OJlC
l·usångersJ.;rtn 
IOäre hansen 

och '.;onscrtsd.n
gers kan il el.cne 

Guermalwva. 

POPULÄR RADIO 

Helge Lindbergs Savoy
orkester mr spela på 
kungabaler för nyförlova
de kronprinspar ! 

Inte mindre populära 
äro förresten de båda 
sjungande damerna fram
för mikrofonen, den 
dansIdödda operasflnger
ska n Kläre Hansen och 
konsertsångerskan Hele
ne Guermanova. En ra
(liosångerska ser faktiskt 
lit på det sättet, när hon 
sjung'cr, antingen hon 
heter Kläre Hansen eller 
- nej, inga namn! 

Slutligen kan det vara 
(Foris. J sid. 49) 

Magistern! Jag vet! Ma.gistern! Här! Pst! 
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POPULÄR RADIO 

E t t "l j u d t ä l t" l 
~I~I~ unt omkring i Europas många rund
=~~ R )~ radiostudios är det många olilm meto-
~' I§ del' som tillämpats för att försöl{a pii 
~ I~ experimentell väg skapa klarhet om~ 
~lIlIiillliiiiiiiilliil hur den idealiska studion skall vara be
skaffad. Målet är att bygga en enda studio, vilken 
kan användas för alla speciella slag av utsänd
ningar~ d. v. s. kan varieras så mycket som möjligt. 
De nyaste metoderna t'tsyfta så liten dämpning som 
möjligt av själva studion, och ett av de mest extre
ma exemplen på detta byggnadssätt finner man i 
Berlins och Radio-Wiens nya lokaler. Principen är 
här att förlägga dämpningen från studions tak och 
väggar till rummet närmast omkring mikrofonen, 
vilket man uppnår genom att uppställa ett så kal
lat ljudtält, i vilket mikrofonen placeras. 

Den nya studion i Berlin är praktfull. Det ovala 
rummet med glänsande, hård mahognybeklädnad 
ger en intryck av att man stiger in i ett musik
instrument av jättedimensioner. Ett så hårt träslag 
som mahogny suger inte upp ljudet men samtidigt 
ger det lokalen ett behagligare u tseende än om den 
vore klädd med t. ex. marmor. Taket är också av 
ganska hårt material, gips, och endast golvet är 
avdämpat med en tjock, mjuk matta. Studions di
mensioner äro 12 meter i bredd, 8 i längd och 5 på 
höjden. 

I denna relativt lilla studio samlas genomsnitt
ligt 60 musi]{er, och härigenom dämpas ju ljudet 
avsevärt. På ett ungefär skulle man kunna upp
skatta dämpningsgraden till densamma som åstad
kommes av öppet fönster av 30 l{vadratmeters stor
lek. Men trots detta blir dämpningen alltför ringa, 
och man har därför placerat mikrofonen i det ovan
nämnda ljudtältet. 

Såsom framgår av illustrationerna ha draperieI 
upphängts parallellt med studions sidoväggal' och 

Ljudtältet i. BerUns studio. 

studion 
. Det nyaste pd stud·io t ekni.· 

kens oml'dde är det sd kal
lade lj1tdtält et, m ed VOI'S 

hjii:p man helt sköter av
dämpni.ngen, medan stu· 

d'ion i öVI'igt är helt 

kläd!l med hMt rita tc

ria.l. Bet'Un och Ra
d·io· Wien ha byggt 

sina nya studios 

ejt et· denna pl·im· 

att vaTa 

idectUska. 

ningen. 

på ett avstånd av omkring 1 meter från dessa. Dessa 
relativt tjoclw., orangefärgade draperier sträcka sig 
cirka 4 meter ut i studion~ och mellan dessa pla
ceras mikrofonen på en viss punkt, ibland längre 
in i tältet, vid andra tillfällen närmare öppningen, 
alltefter utsändningens art. 

Såsom bilden till vänster visar, lmnna ljudtältets 
lodräta draperier bringas att omsluta mikrofonen 
som en lång, smal tratt, varvid man naturligtvis 
fiir en mycket kraftig avdämpning. Vill man ha 
avdämpningen mindre så drar man bara draperierna 
åt sidan och även tälttaket kan regleras. Slutligen 
l;:an tältets storlek också varieras genom att drape
rierna dras fram eller tillbalm som en dragspelsbälg. 

Genom dessa rumsändringar lmn man vivsserligen 
inte få fram sådana effekter, att lyssnarna t. ex. 
ha intryck av att sitta i en kyrka eller i en liten 
konsertsal. Men man vinner bl. a., att man lmn 
ordna utsändningar från lokaler med ofördelaktig 
akustik och kan ge de uppträdande bättre möjlig
het att själva uppfatta sina prestationer. 

Ingen påstår, att denna Berlinstudio är den idea
liska. Men den är ett led i de försök, som göras för 
att komma till klarhet om hur idealstudion skall 
vara konstruerad. 
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avsevärt. På ett ungefär skulle man kunna upp
skatta dämpningsgraden till densamma som åstad
kommes av öppet fönster av 30 l{vadratmeters stor
lek. Men trots detta blir dämpningen alltför ringa, 
och man har därför placerat mikrofonen i det ovan
nämnda ljudtältet. 

Såsom framgår av illustrationerna ha draperier 
upphängts parallellt med studions sidoväggal' och 
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som en lång, smal tratt, varvid man naturligtvis 
får en mycket kraftig avdämpning. Vill man ha 
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Den europeiska televisionen 
·debuterar inom kort 

i
~III~~II~ olm L. Baird är det namn: som hela den 
~ '§ engelslm radioviiriden talar om. Den ;' J _',i Sk.otske up~finnar~n ha~ löst televisions
~lIInllllll~ pIoblemet l England, l den mån man 
nu kan tala om en lösning av detta peoblem, som 
ännu väntar på sin definitiva utformning. Som fler· 
talet andra stora uppfinnare är Baird föga benägen 
att för . världen basuna ut sina resultat. Han talar 
ogärna om sina experiment. Populär Radios London
konespondent har emellertid vid ett besöl, på Bairds 
labOl'atorium lyclmts pumpa honom pä. en hel del 
uppgifter, som ha sitt stora intresse även för annan 
publik än den engelska. 

- Alla våra förberedelser för televisionssänd
ningar ha nu avancerat så långt, att vi bara vänta 
pil tillstånd att få sätta i gång, förIda rar Baird. 
Vi hoppas på tillmötesgående av British Broad
cURting Corporation. Vi ba också redan fått mot
tag~t en mängd beställningar på televisionsmotta
gare. Alla beställare ha sett våra appal'ater i funl,
tion och därvid övertygats om, att vi verkligen ha 
ntlgonting att bjuda. Jag kan inte heller tänka mig, 
att någon kan tvivla på betydelsen av utsändning 
av rörliga bilder, sedan man varit i tillfälle att se 
de resultat vi nått. Vi ba lwmmit så långt: att radio
lyssnaren samtidigt kan följa en rundradioutsänd
med både ögon och öron. 

Baird startar! 

Av Populär Radios Londonkorrespondent 

Det kan inte 1·äda något tvivel om, att de1] tirl inte ör 

allttö.,. långt b01"ta, då man kan sitta hemma i sin bORlrul 

och i natll.rliga färger se allt vad 80m tijr.~iggår jorden 

Tunt - llr('ci~ som om man själv vore mitt ·i händelsenws 

bTännpunkt, sägeT den engelske tel('visiol1se.Tpert en och 

uppti.nnm·en John L .. Bainl, vWcen nä1" 80m helst ämnar 

starta te/.evis·i.onssändningar öveT de holländs/ca statio-

nerna .. 

Glas av cykellyktor de första »linsern(~». 

Till att börja med hade jag naturligtvis svårig
heter med att skaffa de pengar, som behövdes för 
experimenten . Jag måste t. ex. använda linser: som 
tagits från vanliga cykellyktor, i stället för nog
grant slipade linser vid mina första försök. Men 
nu existerar det inte längre några svårigheter i 
den vägen. J ag har långt om länge lyckats in tresse
ra en kapitalist för mina försök och vi ha bildat 
The Baird Television Development Company, som 
utnyttjar mina uppfinningar och patent. .Just nu 
ligga vi pä tiUvcrkning av televisiollsmottagarc, och 
på utstäJJningcn i London i böstas lmnde vi ju gläu
ja oss åt en hel del uppmarlulamhet. 

Ett obestridljgt faktum är ju att telcvisionen 
passerat exprrimentstarliet. Det är omkring ett år 
sedan det första gången lyclmdes mig att sända rör· 
liga bilder tvärs över Atlanten, oeit kort tid där
efter hade vi ett intressant experimcnt med över
filring till ett fartyg, 80m var på väg till Amerilm. 
Vi ha för avsi],t att lIU arTangera utsändningar 
över holHil1<lska Rtationer, vjlka höra s mycket bra 
i Eng'land. Tyvärr äl'O vi nödsalmde a tt ordna saken 
så, tilliiggel' mr Baird, ty vårt engelska rundradio
bolag stäl1el' sig mycl,et skcptiskt till hela televi
sionshistorien, och dessutom ha vi blivit vägmdp. 
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Den europeiska televisionen 
·debuterar inom kort 
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tillstånd att på egen hand anordna te
levisionsutsändningar från vfir egen 
station. 

Ba-ird har övergi'l/'it den ((,merikanska 
metoden. 

Våra strävanden gå ut på att göra 
fjärseendet till ett alldagligt fenomen 
i civilisationen likaväl som ldnemato
grafen , telefonen, rundradion, telegra
fen och många andra uppfinningar bli
vit det. Men sådana administrativa 
hinder som de ovannämnda uppställa 
svärigheter för en harmonisl, utveck
ling av televisionen i England, av sam
ma' slag som dem nästan alla tekniska 
uppfinnare haft att kämpa med. 

Telegrafen t. ex. slog ju inte igenom 
med ens. Efter de napoleonslm krigen 
kom man underfund med, att det inte var nödvän
digt att varken använda eller förbättra den mycket 
primitiva semafortelegrafen. Pörst vid en drama
tisk arrestering aven farlig förbrytare, varvid man 
hade god hjälp av ett meddelande som sänts över 
en elehrisk telegraf, fingo myndigheterna upp ögo
nen för tE'legrafens betydelse. 

- Jag har för länge sedan övergivit den gamla 
metod för sändning av rörliga bilder, som amerika
nerna fortfarande begagna, fortsätter mr Baird. I 
min nyaste sändare ha vi objektet i vanligt dags
ljus. Förresten är det ju så, att just på televisions-
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de apparater som användas i dag mycl,et väl kunna 
vara föråldrade i morgon. Det är bara ett par år 
sedan.vi inbjödo medlemmar av 'l'he Royal Institu
tion att följa de första demonstrationerna. Den 
gången använda jag bl. a. ett jättehjul av krysl!
faner, försett med .linser från cykellyktor. Den per
son, vars ansikte skulle »fjärrses», måste sitta ut
satt för ett obehagligt, starkt projektörljus, vilket 
han inte kunde uthärda så synnerligen länge på 
grund av den olidliga värmen. Nog kunde man den 
g~ll1gen se på den överförda bilden, att den skulle 
föreställa ett ansilde, men den fladdrade Srl starkt, 

området göres det ideligen så stora framsteg, att att man fick ont i ögonen av att se därpå. I Vrlf' 

John L. Bah·d. och sir Oliver Loclyc lnb01·a,tol'iet. 

nyaste modell fladdrar bilden inte mer 
än i en god biografapparat. 

Fjärrbilden i nattirliga färger 
kommer snart. 

Jag följer mr Baird in i hans labo
ratorium för att få vara . med om en 
liten demonstration. Den lwmbinerade 
televisions mottagaren är inte större än 
en medelstor modärn rundradiomotta
gare. På apparatens högra sida finns 
en öppning, genom vilken man ser bil
den, på den vänstra är högtalaren an
bragt, och så finns det naturligtvis 
knappar och rattar för inställningen. 
Bah'd manipulerar med dem, man hör 
ett svagt surr aven motor och i bild
öppningen till höger ser man figurer 
av obestämd form fara fram och till-

(Forts, ,; sid. 62) 
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nyaste modell fladdrar bilden inte mer 
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Fjärr-bilden i natt/'rli.ga färger 
kommer snart. 

Jag följer mr Baird in i hans labo
ratorium för att få vara med om en 
liten demonstration. Den lwmbinerade 
televisionsmottagaren är inte större än 
en medelstor modärn rundradiomotta
gare. På apparatens högra sida finus 
en öppning, genom vilken man sel' bil
den, pä den vänstra är högtalaren an
bragt, och s[t finns det naturligtvis 
knappar och rattar för inställningen. 
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Kraftigare stationer 
lösa det europeiska 

våglängdsprobz'e'met"! 
, , , 

Det engelska l'undl'adiobolaget BI,itish Bl'oadcasting COI'PO, 
rations chefs'ingenjöl', kapten Eclcel'sley, dml' i nedanstaende 
artikel upp riktlinjerna föl' en enligt hans m ening rationell 

lösning av det delikata och just nu säl'skilt alGtuella vag, 
längdsproblemet, Kapt en Eckel'sley föreslål' intimal'e sam

U1'bete mellan alla nationeTs tekn'iker, fäl'l'e och kmftigal'e 
stationej' samt mel'a ekonomiskt och effektivt utnyttjande 

av energien. 

~II~~ ag är mycket glad över detta tillfälle att 
=~=) J (,~ lämna ett bidrag till en radiotidning i 
~' 'm Sverige, en av de ledande europeiska sta
~~~(~ terna. på rundr~dioo'mrå~,e~. ?ch efte.~
l\'lIlmlllllllllllllliilllll~ som Jag fullt frItt fått valJa amnet for 
mina funderingar: skall jag lmsta mig över det 
som mest av allt måste intressera varje tekniker i 
varje land för närvarande - våglängdsfördelningen. 
Många skulle väl begagna tillfället att beklaga sig 
över de få våglängder, deras eget land fått sig till
delat och framhålla nödvändigheten av flera - det 
skulle jag ocl,så göra,. om jag anlade en rent natio
nell synpunkt. Jag skulle kunna skriva en överty
gande artikel om att tio våglängder äro alltför litet 
för England. Men en och annan skulle väl, hoppas 
jag, anlägga europeiska synpunkter, när de skriva 
i en utländsk tidskrift, och själv skall jag behandla 
problemet i min egenslmp av tekniker, inte såsom 
politiker. 

Tre vägar leda till Rom. 

Rundradions tekniker i Europa stå inför ett stort 
och svårlöst problem. Sammanlagt finns det bara 
ett hundratal våglängder, på vilka europeiska sta
tioner kunna arbeta utan att störa varandra, (Till 
Europa måste vi då också räkna Väst-Ryssland, 
Nord-Afrika och nordvästra Asien.) Detta är ett 
obehagligt faktum, som bl. a. beror på den särsIdIda 
omständigheten, att till och med stationer på ett av
stånd. av mer än 3,000 kilometer från varandra kun
na interferera mycket kraftigt, om de sända på un
gefär samma våglängd. 

Efter vad jag kan se finns det tre vägar, på vilka 
man lmn komma lösningen av detta problem när
mare: 

1) Genom det mest intima samarbete mellan tek
niker i alla länder; 

2) Genom att bygga få och kraftiga stationer samt 
3) Genom att ingående studera det bästa sättet 

att utnyttja de förhandenvarande möjligheterna. 

Europas FÖ1'enta Staters Radiotjänst efterlyses. 

Låt oss titta litet närmare på dessa tre punkter. 
Vad beträffar den första är den kanske under nu, 
varande förhållanden den allra viktigaste. Om det 
fanns en chefsingenjör för »Europas Förenta Sta
ters Rundradiobolag», så skulle varje enskild lyss
nare bli bättre betjänad än nu. 

,Tag vill att mina läsare tillfullo skola förstå be
tydelsen aven sådan ordning. Det är ett arrange
mang som vid första påseendet kanske verkar omöj
ligt: men för den, som sysslat med problemet fram
står det såsom den enda riktiga, rationella lösnin
gen. Men mänskligheten har tyvärr inte ännu blivit 
så intelligent: att den gör det naturligaste och rik
tigas te; i sådant fall skulle livet bli alltför enl,elt 
och lätt att leva; politiker, soldater och många andra 
skulle bli brödlösa. Och därför måste vi, även om 
vi sträva efter ett slutligt ideal, se sakerna sådana 
de nu en gång ligga till; just däri ligger teknikerns 
främsta uppgift. 

När det inte existerar någon gemensam ledande 
myndighet, får man försöka att uppnå överenskom
melser mellan respektive staters organisationer. Och 
detta är precis vad inter'nationella radiounionens tek
niska avdelning arbetar för, Varje tekniker måste ju 
medge, att det inte finns mer än ett hundratal våg
längder att fördela i Europa, men det är inte alltid 
han vill erkänna, att hans eget land bara kan få dis
ponera ett mycl,et begränsat antal av dessa. Förr 
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eller senare måste dock detta erkännande komma. Si\. 
länge alla kämpa för flera och bättre våglängder utan 
att se på problemet såsom internationellt. kan rund
radiotjänsten i Europa inte bli fullt tillfredsstäl
lande. Det är visserligen sant att man uppnått enig
het om vissa metoder, efter vilka våglängdsfördelnin
gen skall ske. Men detta är bara rent teoretiskt. I 
praktiken har det visat sig, att det finns nationer, 
\'ilka överhuvudtaget inte räkna med ingångna avtal. 

God runclradio och kraftiga 
s'i.qoolcr synonyma 
begrepp. 

Gå vi så över till punkt 
2 är det klart, att när det 
bara finns omkring 100 an
vändbara våglängder dispo
nibla, måste man ta till 

'största möjliga stationsef
fel,t för att kunna över
spänna denna jätteareal. 
Genomsnittslyssnaren är, 
när hans första förvåning 
och beundran lagt sig, inte 
det ringaste intresserad av 
hur överföringen tillgår. 
För honom är huvudsalmn 
att han får goda program. 

4{) 

B . B. C. försöker med synkron sändning. 
Vad beträffar punkt 3 så kan en hel del göras 

för att använda den utstrålade energien mera eko
nomiskt och effektivt samt dra största möjliga nytta 
av de disponibla våglängderna. I början av inne
varande år ämnar British Broadcasting' Corpora
tion göra ett experiment, vilket - om det nu lyckas 
- lwmmer att få en oerhörd betydelse för hela 
rundradioteknil,en. B. B. C. kommer att försöka 

köra flera av sina småsta
tioner p[l exakt samma våg
längd. På sakernas nuva
rande ståndpunkt är det 
omöjligt att förutsäga re
sultatet. Utrymmet tillåter 
inte heller att vi här dislm
tera de tekniska problemen 
ifråga om detta experiment. 
Men vår avsikt är i alla 
fall att på den tredje av de 
ovannämnda vägarna försö
ka lösa det europeiska våg
längdsproblemet. 

Ett program, som rent 
konstnärligt sett är i ord
ning, blir naturligtvis mera 
värt, om man kan avlyssna 
det fullt klart och utan 
några som helst störningar. 
Allmänhetens intresse blir 
större i samma mån som 
mottagningsapparaterna bli 
billigare och driftsäkrare. 

God rundradio och kraf
tiga signaler äro i själva 
verket synonyma begrepp. 
Den bästa rundradion får 
man med kraftiga signaler, 
vilka inte störas av andra 
rundradiostationer, gnist

Låt telmikerna undersö
lm, hur man skall kunna få 
ut det mesta möjliga av för
hållandena sådana de äro, i 
stället för att kämpa för 
»möjligheter», som inte exi
stera. Låt dem sammanträf
fa och antaga vänskapliga 
överenskommelser, som icke 
gå ut över deras grannar. 
Ingen har rätt att störa si
na grannar, ingen har rätt 
att l,rä va en frihet, som han 
förnekar andra. Den sunda 
politiken ligger i att be
tralda fakta sådana de äro, 
diskutera de verkliga pro
blemen och få ut det mesta 
möjliga av de förhandenva
rande förhållandena. 

.Tag hoppas att mina 

sa här kommer British Broadeasting Corporations 
monumentala nybyggnad att se ut, när den 1931 
stdr färdigbyggd. Den kommer bl. a. att inrymma 
inte mindre än nio studios samt en konsertsal merZ 
1,000 dhörareplatser. Samtliga studios förläggas till 
byggnadens centrtttn, helt isolerade frdn yttervärl
den, sd att inga främmande ljud kunna nå fram till 
mikrofonerna. Till var och en av de fyra största 
studios höra en hel f U av väntrum, förstärkarrum, 
kontrollrum, e7wrum och hytter för halldmännen. 

svenska läsare skola god
känna 1Hminstone en del av dessa synpunkter, framlag
da aven som länge sysslat med dessa och andra rund
radions problem, och förstå att det är författarens 
uppriktiga önskan, att varje lyssnare i hela Europa 
skall få den bästa möjliga rundradiotjänsten. Det 
är min övertygelse att detta endast kan uppnås ge
nom att problemet allmänt erkännes vara av rent 
internationell lmraktär. 

sändare, spårvagnar, elektriska apparater, atmosfä
riska oväder etc., och som samtidigt lmnn uppfångas 
med relativt enkla och billiga mottagare. P1\. grund 
av att signalstyrkan från en rundradiostation avtar 
kraftigt med avståndet blir stationens avlyssningsom
råde begränsat. Det ökas naturligtvis, när stationens 
energi ökas, och skall man täcka ett stort område 
med få stationer, s1\. måste dessa få effeld därefter. 

LANGENBERG. 
(Forts. tran sid. 44.) 

anledning att säga några ord om skolradioprogram
men från Langenberg. På detta område har den väst
tyslm rundradion sedan sommaren 1927 gjort någon
ting verkligt nytt och originellt. Medan vi här hemma 
känna till högtalaren och hörtelefonen i klassrum-

met med eleverna samlade för att bibringas lmnska
per, har man i Tyskland placerat mikrofonen i skol
salen, där eleverna examineras, under det att för
äldrarna sitta hemma och höra på hur duktiga 
deras telningar äro. Denna form av skolradio stimu
lerar naturligtvis i hög grad intresset hos eleverna 
för siwiradion. -borg. 
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eller senare måste dock detta erkännande komma. Si\. 
länge alla kämpa för flera och bättre våglängder utan 
att se på problemet såsom internationellt. kan rund
radiotjänsten i Europa inte bli fullt tillfredsstäl
lande. Det är visserligen sant att man uppnått enig
het om vissa metoder, efter vilka våglängdsfördelnin
gen skall ske. Men detta är bara rent teoretiskt. I 
praktiken har det visat sig, att det finns nationer, 
Yilka överhuvudtaget inte räkna med ingångna avtal. 

God runekadio och kraftiga 
s{qnale1' synonyma 
begrepp. 

Gå vi så över till punkt 
2 är det klart, att när det 
bara finns omkring 100 an
Yändbara våglängder dispo
nibla, måste man ta till 

'största möjliga stationsef
feld för att kunna över
spänna denna jätteareal. 
Genomsni ttslyssnaren är, 
när hans första förvåning 
och beundran lagt sig, inte 
det ringaste intresserad av 
hur överföringen tillgår. 
För honom är huvudsal<en 
att han får goda program. 

4{) 

B. B. (J. försöker m ed synkro'n sändrlling. 
Vad beträffar punkt 3 så kan en hel del göras 

för att använda den utstrålade energien mera eko
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»möjligheter», som inte exi
stera. Låt dem sammanträf
fa och antaga vänskapliga 
överenskommelser, som icke 
gå ut över deras grannar. 
Ingen har rätt att störa si
na grannar, ingen har rätt 
att l,räva en frihet, som han 
förnekar andra. Den sunda 
politiken ligger i att be
tralda fakta sådana de äro, 
diskutera de verkliga pro
blemen och få ut det mesta 
möjliga av de förhandenva
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radions problem, och förstå att det är författarens 
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känna till högtalaren och hörtelefonen i klassrum-
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lerar naturligtvis i hög grad intresset hos eleverna 
för sl.olradion. -borg. 
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NåOtmottagarens 
stabilisering 

~1I~~et finns för närva-

~\ D )~ rande tre metoder 
~' I~att driva motta.ga-

Ndgra intTc88(lIlin or,h viirde
fnlla (l.ICl:islliJlg(/r ocl~ råd Oln 

uUka metod or tör kO?1Rtruktion 
av lIiil(III.~lufllillg8fl)JJJaraf c r med 

I5criekopplade gliidtrddar. 
~ I~ ren med enbart be-
~iiiiiiiiTiiiTiill ~ l pm i n gs n ii te t s o m 
energikälla. En metod består i att 
använda växelströmsrör med indi-
1·(>],t uppvärmd glödtråd och att mata dessa rör med 
vilxelstI'öm av passande spällning, som tas från ('n 
liten transformator. Den andra metoden är att be
gagna ('\1 likriktare och ett filter, yarigcllom den er
foderliga likströmmen med en spänuing på 4 eller 6 
volt alstras. I båda dessa fall ilnvällder man en sär
skild eliminator för anodström oel! gallerförspän-
ning. Den tredje metoden - som 
kanske är den äldsta - bestå l' i 
a tt man kopplar lampornas glöd-
trild i serie och låter den gå på 
samma likriktar- och filtersystem, 
som aJJvändes för anodspännin
gen . 

Av E. A. TUBBS 

Seriekoppling av elektronrörens glödtråd är inte 
n:"tgon ny· ide. Den iiI' till och med äldre än själva 
rundradion. De flpi'<ta telefonförstärkare på linjerna 
drivas s,1lunda med seriekopplade glödtrådar. 

De tvä största problemen vid konstruktion av mot
tagare med seriekopplade glödtrådar är stabilitet 
och utformning av filtret, och vi skola här först un

dersöka orsakerna till bristande 
stabilitet. 

. Slmll en batterimottagare om
ändras till nätanslutningsappa
rat för växelströmsdrift, äro de 
två förstnämnda metoderna att 
föredraga, emedan de nödvändiga 

L-- - --il,/.It-. ___ .1...----1 

När två eller tre rör ha glöd
trådarna förbundna i serie upp
står det ofta en koppling mellan 
stegen därigenom, att växelström
men i anodkretsen föres tillbaka 
till den ena ändan a v glöd trådar
na, såsom framgå.r av fig. 1 A. 
Växelströmskomponenten i glöd
tråden orsalmI' en elektronemis
sion från denna, varierande i trå
dens olil<a delar, så att denna 
extra emission är maximum i den 
ända, till vilken anodkretsen är 
kopplad och noll i den andra. Den
na växelström som flyter genom 
glödtråden, ]<ommcr på grund av 
dennas motstånd att orsaka en 

_ förändringarna då bli relativt 
smfl. Bygger man däremot en ny 
mottagare, är det klokast att be
gagna seriemetoden. 

Bland de invändningar, man 
lm II resa mot växelströmsrören, 
är (len kraftigaste den, att de gär
na vilja alstra ett egendomligt 
O\'äsen och ge anledning till oljud 
i mottagaren. Det är nog sant, att 
det finns växelströmsrör, som inte 

'-----t h l, I ~t - __ .J 

. spänningsskillnad mellan gHidtr[t
dens ändar och dessa spänningar 
verka som en liten elektromoto
risk kraft, vilken försöl,er driva 

Fig. 1 A och 1 B. 

alstra detta oväsen, men i de fall då denna olägen
het verkligell avlägsnats, har det praktiskt taget all
tid 8k(>tt på beJ<ostnad av ljudreproduktionen. D. v. s. 
de djupa tonerna, vilkas värde för den korrel<ta mu
sikalisl<a tttergivningen man just på senaste tid för
stf! tt att till fullo uppskatta, l<omma fram bristfiil
ligt med en del växelströmsrör av nuvarande kon
struktion. 

en växelström med signaJfrekvenscn runt i glöd
strömskretsen. Till och med om man insätter pas
sande motstånd i glödstl'ömskretsen, för att för
hindra att sådana parasitströmmar flyta fram, hlir 
det en liten växelspänning på glödtråden i alla rör 
mellan det, som förorsakar störningarna: oeh den 
ända av glödströmstillförseln, som inte är förbun
den 'med jorden. Anod-\'äxelströmmens skadliga 
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stabiIis erin g 
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fnlla (ntri~lliJ/g(ll' och råd Olll 
uUka metod er tör kOl1Rt1"ll.klion 
av uri 1([ 1I .~1'l/. 111 ill(l8(/./Jpara l er med 

~ crieli:opplade glödtradar. 
~ I~ ren med enbart be-
~iiiiiiiiiTIiTiillfrj IYl'mingsnätet som 
energikälla. En metod be>;tår i att 
använda växelströmsrör med indi
l'pkt uppvärmd glödtråd och att mata dessa rör lIled 
vi.ixelström av passande spänning, som tas fr:"tn ('n 
liten transformator. Den andra metoden är att b(>
gagna ('11 likriktare och ett filter, yarigcllom den er
foderliga }il{strömmen med en spänning på 4 eller 6 
volt alstras. I båda dessa fall nnvänder mall cn sär
skild eliminator för anodström oell gallc'rförspän-
ning. Den tredje metoden - som 
kanske är elen äldsta - består i 
a tt man kopplar lampornas glöd-
trild i serie och låter den gå på 
samma liln'iktar- och filtersystem, 
som användes för anoelspännin
gen. 

_ Slmll en batterimottagare om
ändras till nätanslutningsappa
rat för växelströmsdrift, äro de 
två förstnämnda metoderna att 
föredraga, emedan de nödvändiga 

_ förändringarna då bli re la tivt 
smfl. Bygger man däremot en ny 
mottagare, är det ldokast att be
gagna seriemetoden. 

Av E. A. TUBBS 

Seriekoppling av elektronrörens glödtråd är inte 
nflgon ny" ide. Den iiI' till och med äldre än själva 
l'undradion . De flpsta telefonför~tärkare på linjerna 
drivas s:1lunda med seriekopplade glödtrådar. 

De tvä stör~ta probl emen vid konstruktion av mot
tagare med seriekopplade glödtrådar är stabilitet 
och utformning av filtret, och vi skola här först un

dersöka orsakerna till bristande 
stabilitet. 

När två eller tre rör ha glöd
trådarna förbundna i serie upp
står det ofta en koppling mellan 
stegen därigenom, att växelström
men i anodkretsen föres tillbaka 
till den ena ändan a v glöd trådar
na, såsom framgår av fig. 1 A. 
Växelströmskomponenten i glöd
tråden orsakar en elektronemis
sion från denna, varierande i trå
dens olil{a delar, sö. att denna 
extra emission är maximum i den 
ända, till vilken anodkretsen är 
kopplad och noll i den andra. Den
na växelström som flyter genom 
glödtråden, l{Qmmer på grund av 
dennas motstånd att orsaka en 

Bland de invändningar, man 
lm II resa mot växelströmsrören, 
är den kraftigaste den, att de gär
na vilja alstra ett egendomligt 
o\'iiJsen och ge anledning till oljud 
i mottagaren. Det är nog sant, att 
det finns växelströmsrör, som inte 

Fig. 1 A och 1 B. 

. spänningsskillnad mellan glödträ
dens ändar och dessa Spä1l11ingar 
verka som en liten elektromoto-

alstra detta oväsen, men i de fall då denna olägen
het verkligen avlägsnats, har det praktiskt taget all
tid s!;:ptt på bel{Qstnad a\' ljudreproduktionen. D. v. s. 
de djupa tonerna, vilkas värde för den korrel{ta mu
sikalislm tltergivningen man just på senaste tid för
su tt att till fullo uppskatta, homma fram bristfiil
ligt med en del växelströmsrör av nuvarande kon
stl'uktion. 

risk kraft, vilken försöker driva 
en växelström med signalfrekvenscn runt i glöd
strömskretsen. Till och med om man insätter pas
sande motstånd i gliidstl'örnskretsen, för att för
hindra att sådana pal'asitströmmal' flyta fram, blir 
det en liten växelspänning på glödtråden i alla rör 
mellan det, som förorsakar störningarna, oeh den 
ända av glödströmstillförseln, som inte är förbun
den med jorden. Anod-\'äxelströmmens skadliga 



F;g. z .1 och 2 R. På tig . 2 B är 
in.wl t ett filt er f {jr (l·tt fOI'hindra 

8kadlig kfJl)pli.ng . 

verkningar kunna förhindras 
genom att förbinda retul'led
llingen fi'[lll anod kretsen mc(J 
glödtl'fL(]en~ mittpunkt s:1som 
visas pi fig. 1 B. 

I 
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Båda dessa olägenheter kunna avhjälpas. Vi ha 
ju två helt olika strömkomponenter i anodkretsell, 
nämligen den lwnstanta anodströmmenoch variatio
nerna i likströmmen, vill{en kan betraldas som en 
växelström som representerar signalema. Det är nu 
mycl{et bel{vämt -- och det gör man även alltid i 
beräkningar av förstärkare -- att uppfatta förh ål
landet, som om det mellan glödtri'tden och anoden 
existerade en generator, villu'n alstrar signalström
men. Ett resonemang av detta slag leu('r till att 
man bör anbringa det energiförbrulmndeelementet 
i r'örets anodkrets direkt mellan auoden och glöd
tråden och inte leda energi en genom anodbatteriet 
med dess motstånd R, där den skulle ge anledning till 
lwppling mellan stegen och eventuellt iU1ltahilitet. 
Fig. 2 B visar hur fig. 2 A böl' iindras för att för
hindra denna lwpplillg. Telefonen eller hiigtalaren 
(Tf) är fiil'bllurlen rlirel,t frän anoden av V l till 
mittpunkten a\' glödträden med hjiilp av lwnrlell~a
torerna. e2 och C:!. Zl är ett 1l10tstftnd, t. ex. en stor 
lågfrekvellsdrosselspole, som har mycket stiirl'e mot-

stånd än tf'lefOlW!1 och ],on
rlensatorel'llH C~ och C:1• Den 
förhindra.r sflluIllla signal
\"äxel~trömmen att flyta ge
nom allodst.rörntillf5rspln. 
Motst;ll1det 7; samt kont1em;a
t.orn e och el tjilna. salllllla 
syfte för lampan V:s vid
kommande. 

Till och med i batteri<lri\'-

li'ig. 2 A vi!;ar två andra 
formel' a \' koppling mellan 
stegen. Teckningen förestäl
ler lägfrekYenssidan aven 
4- rÖl'slUottagare. Gallerför-

F-ig.3. 

Fi{). 4 A, 4 B och 4 G, dtl,:a 8amt
liga vi8a ol'ika filtcmnordn-ingal'. 

spänningen för röret V alstras vid spänningsfallet 
ö\'er motståndet R och gallerförspänningen för V l 
vid spänningsfallet över glödtråden i V. Vidare läg
ger man märke till att en del av anod strömmen i rö
ret V l tvingas att flyta genom gallerförspännings
motståndet R och glödtl'Llden i V för att komma till 
glödtråden i V 1. Varje förändring i V l:S anod ström 
orsakar därför en förändring i spänningen över mot-
8tändet R, vilket i sin tur framkallar en ändring i 
galleI'~pänllingen för röret V. Om transformatorn T 
iiI' kopplad Stl, att dessa spänningsvariationer för
stärkas upp; så att anodströmsvariationerna i V 1 

alstra spiinningar i fas med de ursprungliga, är det 
alla ut iktel' för att förstärkaren skall tjuta med en 
frckvellR, som är beroende av transformatorns egen
>;kaper. 

Den andra OJ'saken till inbör'des koppling mellan 
stegen år mots h ndet R, som representerar anodbatte
riets eJlpl' allodapparatens inre motstånd. Om t. ex. 
anodstrilmmen i V l ökas, orsa]{as ett större spän
ningsfall över R, vilket minslmr anodspänningen för 
röret V, och sft!ul1lla förändrar spänningen över 
tramiforlllatorn samt ger anledning till förvrängning. 
Dessa fenomen framträda naturlighiis också i motta
gm'ens högfrekventa del. 

+~--~-----------------------------, 

I 
I 
I 

::::: 

'-------~_I ·I · I ·, t_. ------'---' 

Fi{}. 2 .1 och 2 R . pt/. ti{}. ~ B äT 
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ler lågfrekYen~. idan aven 
4-röl'!'>mottagare. Gallerför-

F 'ig, 3. 
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or'sakar därför en förändring i spU.nningen över mot
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är kopplad s:1, att dessa spänningsvariationer för
stärkas upp, so1 att anodströmsvariationerna i V l 
alstra spiinningar i fas med de ursprungliga, är det 
alla utsiktN för att förstärkaren skall tjuta med en 
frekvens, som är beroende av transformatorns egen
I';kaper, 

Dpl1 andra ol'sal,en till inbördes koppling mellan 
stegen är IDO t I': h ntlet R, som representerar anodbatte
riet!'> ell <-> l' alloclapparatens inre motstånd. Om t. ex. 
anoclstriimmen i V l ökas, orsal{as ett större spän 
lIingl:ifall ih'er R, vilket minsl{ar anodspänn ingen för 
röret V: och sftlunda förändrar spänningen över 
tl'a.m;fol'llIa torn samt ger anledning till förvrängning. 
D<.>ssa fenolllen framtl'äda naturligtv is också i motta
gareJls högfrekventa del. 
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ju tYå helt olika strömkomponentel' i anodkretscll, 
nämligen den konstanta anodströmmen 'och variatio
nerna i likströmmen, vilken ka.n betral<tas som en 
växelström som representerar signalerna. Det är nu 
mycket bekvämt - och det gör man även alltid i 
beräkningar av förstärkare -- att uppfatta förhftl
landet, som om det mellan glödtriiden och anoden 
existerade en generator, vill{l'1l a l:-; trur signalström
men. Ett resonemang av detta slag ledpr till att 
man bör anbringa det energiförbrukandeelementet 
i rörets anodkrets direkt mellan auoden och glöd
tråden och inte leda energien genom anodbatteriet 
med dess motstånd R, där den skulle ge anledning till 
lmppling mellan stegen och eventu('llt im,tallilitet. 
Fig. 2 B visar h ur fig, 2 A bör iindras föl' att för
hindra denna lwppliug. Telefonen eller hiigtalaren 
(Tf ) iiI' fiil'bunclen clirekt från anoden av V l till 
mittpunkten a ,' glödtr~lden med hjiilp av l{Qnclell~a

tor 'rna, C2 o('h Ca. Zl iiI' ett ID otstfll1 d , t. ex. en Htor 
lågfrckvcllsdl'ossels}lole, som hal' myd,et I':tiirre mot-

stånd än trlcfOll<'11 Odl ],on
densatorerllH C:! oeh Ull' Den 
förhindra.r s[tlulllla signal
Yäxelströmmen att flyta ge
nom al1odströrntillf01'8pln. 
~iotstflndd Z samt kOIHlenl':U
torn C och Ul tjäna sa mma 
syfte för lampan V :s vid
kommande. 

Till och med i batter.i<lri,·-

Fig. 4 A. 4 B och '* G, 1;i tl,:a sam/
liga visa olika filtcl'a?wl'dllillg(ll'. 

+~---------------------------------. 
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na mottagare med parallellkopplade glödtrådar är en 
sådan isolation av signalströmmen viktigare än man 
i regel tror. Särskilt betydelsefull är den i mottagare 
till vilka användas anodapparat med relativt högt 
inre motstånd. 

När en krets innehållande radiorör skall arbeta 
stabilt är det önskvärt; att man förbinder en punkt 
av den avstämda l,retsen direkt med jorden; till vil
ken också mottagarens avskärmning eller »chassis» 
bör kopplas. 

Fig. 3 visar hur en sådan jordledning kan göras, 
där diet är omöjligt att lwppla glödtråden direkt på 
jorden. ~1ittpunkten av glödtråden förbindes med 

POPULÄR RADIO 

När vi därefter se på anodkretsen i strömchemat 
på fig 3; lägga vi märke till motståndet R l , som au
vändes för att isolera anodväxelströmmen från anod-

. batteriet, i det den i stället ledes till glödtråden ge
nom de båda kondensatorerna Cl och C2 . Det kan 
synas, som om man skulle lmnna komplettera anod
kretsen genom att anbringa en kondensator mellan 
puukten X och »jord», i vilket fall förbindelsen till 
glödtråden skulle gå genom kondensatorerna C3 och 
C4 • Mot ett sådan t arrangemang måste emellertid 
invändas, att motståndet i lwndensatorerna Cs och 
C4 är lika för anod- och gallerl\rets, varigenom 
orsalms en koppling, som kan verka skadligt eller -

F ·ig 5. Ett fullständigt strömschema för en S-rörs nätmottagare, i vilken iakttagits alla regler tÖl' att 
. förhindra koppling mellan stegen. 

jorden med hjälp av kondensatorerna C3 och C4 , som 
likaledes tjänstgöra såsom förbindelse mellan galler
kretsen och glödtråden. Rotorn i vridlwndensatorn 
C5 är kopplad direkt på jorden och avstämningskret
sen kompletteras med hjälp av kondensatorn C. Gal
lerförspänning tillföres genom motståndet R, som i 
förbindelse med C bildar ett filter för' störningar i 
gallerspänningstillf örseln och t j änar till att isolera 
den avstämda kretsen, så att de elektriska sväng
ningarna tvingas genom C. Förlusterna i en glimmer
blockkondensator som C bero på det dielektriska mel
lanlägget i kondensatorn, vilket orsakar, att en viss 
procent av spänningen över kondensatorn ligger i 
fas med strömmen. Förlusternas storlek bero där
för på spänningen över denna kondensator. När nu 
två kondensatorer av olika storlek kopplas i serie, 
äger det största spänningsfallet naturligtvis rum i 
den minsta kondensatorn. I kretsen på fig. 3 kommer 
spänningsfallet över C och följaktligen förlusterna i 
denna kondensator att hållas inom relativt låga grän
ser, om man väljer C många gånger större än maxi
mumkapaciteten av den variabla kondensatorn C5• 

om det är fråga om mottagare med ett större antal 
rör - kan orsaka koppling mellan de olika stegen. 

Fig. 4 visar hur glödtrådarna för tre rör, vilka äro 
kopplade i serie förbinaas med jorden från deras 
mittpunkt. Fig. 4 B är i realiteten samma schema 
som fig 4 A; det är bara det att teckningssättet är 
ett annat. I vissa fall lmn det vara ändamålsenligt 
att insätta passande motstånd - Z på fig. 4 C -
för att isolera de olika glödtrådarna från varandra. 

Fig. 5 visar ett diagram för en 3-rörsmottagare, 
på vilken tillampats de ovannämnda metoderna. För 
att förenkla diagrammet har icl,e medtagits någon 
stabiliseringsanordning för högfrekvensförstärkaren. 
Man torde observera att samtliga galler- och anod
spänningar samt glödströmstillförseln plockas ut 
med endast två ledningar från filtret. Gallerförspän
ningen för högfrekvensröret alstras genom spännings
fallet över motst.åndet R l ; medau gallerspänningen 
för det sista röret frambringas av spänningsfallet 
över detektorns glödtråd. Motståndet R2 tjänar ett 
dubbelt syfte; dels skall det reducera anodspännin
gen för högfrekvensröret, och dels skall det hålla de 
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i regel tror. Särskilt betydelsefull är den i mottagare 
till vilka användas anodapparat med relativt högt 
inre motstånd. 

När en krets innehållande radiorör skall arbeta 
stabilt är det önskvärt; att man förbinder en punkt 
av den avstämda l,retsen direkt med jorden; till vil
ken också mottagarens avskärmning eller »chassis» 
bör kopplas. 

Fig. 3 visar hur en sådan jordledning kan göras, 
där det är omöjligt att koppla glödtråden direkt på 
jorden. Mittpunl,ten av glödtråden förbindes med 
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på fig 3; lägga vi märke till motståndet R l , som an
vändes för att isolera anodväxelströmmen från anod-

-batteriet, i det den i stället ledes till glödtråden ge
nom de båda kondensatorerna Cl och C2 . Det kan 
synas, som om man skulle lmnna komplettera anod
kretsen genom att anbringa en kondensator mellan 
punkten X och »jord», i vilket fall förbindelsen till 
glödtråden skulle gå genom [wndensatorerna C3 och 
C4 • Mot ett sådant arrangemang måste emellertid 
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C4 är lika för anod- och gallerl,rets, varigenom 
orsalms en koppling, som kan verka skadligt eller -
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- förhindra koppling mellan stegen. 

jorden med hjälp av kondensatorerna C3 och C4 , som 
likaledes tjänstgöra såsom förbindelse mellan galler
kretsen och glödtråden. Rotorn i vridlwndensatorn 
C5 är kopplad direkt på jorden och avstämningskret
sen kompletteras med hjälp av kondensatorn C. Gal
lerförspänning tillföres genom motståndet R, som i 
förbindelse med C bildar ett filter för' störningar i 
gallerspänningstillförseln och tjänar till att isolera 
den avstämda kretsen, så att de elektriska sväng
ningarna tvingas genom C. Förlusterna i en glimmer
blockkondensator som C bero på det dielektriska mel
lanlägget i kondensatorn, vilket orsakar, att en viss 
procent av spänningen över kondensatorn ligger i 
fas med strömmen. Förlusternas storlek bero där
för på spänningen över denna kondensator. När nu 
två lwndensatorer av olika storlek k,opplas i serie, 
äger det största spänningsfallet naturligtvis rum i 
den minsta kondensatorn. I kretsen på fig. 3 kommer 
spänningsfallet över C och följaktligen förlusterna i 
denna kondensator att hållas inom relativt låga grän
ser, om man väljer C många gånger större än maxi
mumkapaciteten av den variabla kondensatorn C5• 

om det är fråga om mottagare med ett större antal 
rör - kan orsaka koppling mellan de olika stegen. 

Fig. 4 visar hur glödtrådarna för tre rör, vilka äro 
kopplade i serie förbindas med jorden från deras 
mittpunkt. Fig. 4 B är i realiteten samma schema 
som fig 4 A; det är bara det att teckningssättet är 
ett annat. I vissa fall lmn det vara ändamålsenligt 
att insätta passande motstånd - Z på fig. 4 C -
för att isolera de olika glödtrådarna från varandra. 

Fig. 5 visar ett diagram för en 3-rörsmottagare, 
på vilken tillampats de ovannämnda metoderna. För 
att förenkla diagrammet har icke medtagits någon 
stabiliseringsanordning för högfrekvensförstärkaren. 
Man torde observera att samtliga galler- och anod
spänningar samt glödströmstillförseln plockas ut 
med endast två ledningar från filtret. Gallerförspän
ningen för högfrekvensröl'et alstras genom spännings
fallet över motst.åndet R l ; medan gallerspänningen 
för det sista röret frambringas av spänningsfallet 
över detektorns glödtråd. Motståndet R2 tjänar ett 
dubbelt syfte; dels skall det reducera anodspännin
gen för högfrekvensröret, och dels skall det hålla de 
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En enkel kortvdgssändare 
"l=======~======='r 

§II~~ ånga radioamatörer ha väl önskat sig en il M).~ lwrtvågssändare, då de hört talas om vilka 
~, I ~ nästan förbluffande resultat, som kunna 
~l ~ uppnås med en sådan. En del ha dragit sig 
f.liiiiiiiiiiiiITilllf. för kostnaden, andra ha inte vetat riktigt, 
hur man skall göra. Enkla och för nybörjaren på om
rådet lämpade anvisningar ha varit svåra att uppbrin
ga. Om alla förstått, hur billigt och relativt enkelt det 
egentligen är att bygga en kortvågssändare med liten, 
men tillräcklig effeld, sImlle det nog vid det här laget 
finnas betydligt fler sändareamatörer i Sverige. 

Vi skola här lämna några råd och anvisningar 
för byggandet aven 
enl,el och effektiv 
sändare. Det förut
sättes, att vederbö
rande sysslat åt'3kil
ligt med radio förut, 
varför inga onödiga 
detaljer beträffande 
montering och kopp
ling m. m. medtagits. 

Som koppling har 
valts en liten varia
tion av s. k. »Split
Hartley», som bl. a. 
har den fördelen: att 
den svänger mycket 
lätt och jämnt på 
alla våglängder, även 
de kortaste, och att 
den ej är beroende 
av några drosslar, 
utom möjligen på 
våglängder omkring 
eller under 20 m. och då speciellt vid kapacitiv an
tennmatning. (Kopplingschema iHerfinnes å bilden 
härovan.) Storleken av de ingående dela:rna finns 
angiven tillsammans med, schemat, men undantag 
för spolen L 1 och gallerläckan ~, vilka skola be
handlas särskilt. Påpekas böl' att 0 , och O2 böra 
tåla minst dubbla den använda anodspänningen. 0 1 

kan lämpligen göras aven gammal 1,000 cm. kon
densator, ur vilken man tal' bort varannan platta 
och gör plattavståndet dubbelt så stort som förut. 
Storleken blir omkr. 250 cm. 

Spolen L l är lindad »på luft» med blank tråd 
eller band och består av två lika delar lindade åt 
samma håll. Det hela är ungefär som en enda spo
le, som blivit avskuren på mitten. För omkr. 20 m. 
v~lglängd fordras totalt 8 varv med 6 cm. diameter. 
På 40-metersområdet är det lämpligt med 12 varv 
och en diameter av 8 cm. Vid våglängder omkring 
80 m. går det att använda ett spolrör med 10 cm. 
diameter och tråden lindad 20 var'v. Här kan exem-

pelvis tagas 1:5 mm. bomullsisolerad tråd, lindad 
med 1- 2 mm. avstånd mellan varven. Stor avstäm
ningslwndensator och relativt liten spole ger sta
digare och bättre ton än liten kondensator och stor 
spole. Det är vidare synnerligen viktigt att spolkon
struktionen göres stadig, ty det behövs endast en 
obetydlig rubbning i spolen för att våglängden skall 
variera avsevärt. 

Gallerläcl,ans storlek beror av effelden och de an
vända rÖren. Fördelal,tigt är att göra den variabel. 
Vid effekter om 3-10 watt är lämplig storlek 
25,000-10,000 ohm: 10-30 watt 10,000-3,000 ohm. 

Tonens l,valitet beror 
mycket av gallerIäc
kans inställning. 

Eventuella dr oss
lar skola sättas i de 
tre tilledningstrå
darna från ba tterier
na och lindas med 
fördel på spolrör 
med 2 cm. diam. och 
15-20 cm. längd. 
Tråd, 0,4 mm. dub
belt bomullsisolerad. 

U ttaget U reglerar 
återkopplingen, och 
dess plats bör för att 
spara rören och för 
att få god ton vara 
så nära spolens mitt
punkt som möjligt 
utan att det behöver 
befaras, att sända-
ren slutar svänga. 

Alltför kraftig återkoppling brukar resultera i heta 
rör och sålunda dålig verkningsgrad. Att sändaren 
verkligen svänger kontrolleras bäst medelst ett enda 
löst tråd varv , i vilket en vanlig ficklampa blivit in
kopplad. Lampan lyser när varvet hålles intill den 
svängande sändarespolen. 

Såsom rör kan användas snart sagt vilket kraft
förstärkarrör som helst. Har man inte rM att kosta 
på sig något riktigt sändarrör: reder man sig mycket 
väl. med ett eller ett par B 405, RE 124 eller RE 134 
och en anodspänning om c:a 200 volt. Med två så
dana rör lmn man pårälma en tillförd effeld av 8-12 
watt, en effekt, som torde vara fullt tillräcklig att 
börja med. Har man möjligheter att få glödström 
tillräckligt, äro gamla högtemperatur-förstärkarrör 
(Philips E, Marconi R) användbara. 

Hur skall man nu bära sig åt för att få igång det 
hela, när man fått sin sändare färdig? Vi tänka oss, 
att vi ha ett antennsystem som ger resonans på 42 
m. (se artikel i nästa månads n :r) och att en god 
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Når tidningsgumman kommer på o etervagen 
och direktör Svenson på Atlantflygning 

talar med kontoret i Trosa. 
Av ARTHUR KORN 

§l1I~1I1~11I~'~ ag behöver väl inte 
~'l J (I~ beväpna mig med all 
~(I 'l~ den skepsis, som bru
~Il __ (.~ kar ~öra sig gäll~n
§iiiiiiiiiimiiiihlliillllllf. de l vetenskaphgt
tekniRIm dj,s]wRsioner, när jag 
:,;kaH besyul'a Populär Radios fr[t
ga, nur jag tän]wr mig radiotel;:
nilwIIs framtida utveckling. Jag 
skulle inte vilja det utan Uttcr 
hdlre fantasien Hi fr'itt spelrum. 

lf'järrmottagning över- rclästett'io
ner runt hela jorden. 

ex. synkronisering av sändare
och mottagningsapparater vid 
IJil<ltiverföril1g lmn uppnås på ett 
mycket enkelt sätt genom an
vändning av enkla synkronmoto
rer. Klockol'lla i varje hus kom
ma att regleras automatiskt med 
den nog;granuhet, som l{an vara 
nödvändig föl' olika ändamål. Na
turligtviH kommer man ocksll att 
kunna beställa väckning pr radio 
vid bestämd tid på morgonen. 

Bild1'adion c1'siittc'" tidningarna 
- tcleDisionen blir tör dyr. Vad först beträffar rundradion 

tror jag, att vi häl' kunlla vänta 
ORS ('n silda n utveckling, a tt in
gen kan ha ett klandrande ord 
att säga ens om ljudkvaliteten 
friin de mest avlägsna stationer 
på jordklotet. Radiolyssnaren 
lWlllmer inte att behöva arbcta 
med dyrbara och komplicerade 
apparater utan fjärrmottagnin
gen ordnas över relästationer, 

AH1'IIL'fl IWIU, 

Bildradion kommer - utan te
levisiollspretentioner - att ut
sända fotografier, teckningar och 
try elda meddelanden och i själva 
verket till stor del ersätta tid
ningarna, i det dessa automatiskt 
leVel"cJ"aR till alla abonnenter ge
nom bilclradion. De hittilJs an
vända elektrotekniska och foto
grafiska mottagningsappa ra tema 

bildtelc[Jrafcrin[Jc/l.1i 81r.1I pnl'c. 

som äro upprättade pii lämpliga platser över hela 
världen. Var och en kan välja det program, som 
passar honom bäst, mycket enklare och lättvindigare 
än nu. Genom passande inställning aven relativt 
enkel apparat får man höra ett föredrag i New York, 
en konsert i London eller en dramatisl{ utsändning 
fr[m Paris. 

Hr Svensson talar från Atlantflyget med sitt kontor. 

Genom inlwpplillg av lämpligt fördelade relästa
tioner, villul för övrigt arbeta helt automatiskt, blir 
det också möjligt för privatper'soner att med enkla 
och inte särskilt dyrbara apparater sätta sig i för
bindelse med mycket avlägRna platser, och detta an
tingen man befinner sig hemma: ombord på ett far
tyg, på tåg- eller bilresa eller slutligen lmnske . på 
"äg över Atlanten i flygmaskin. Säkert kommer man 
ocl{så att kunna inregistr'era talet, om så sImlle ön
sIms, i diktafon. 

Likaledes kommer man att med mycket korta över
föeingRtidel' lmuna sända skrivelser, teclmingar, lwrt 
och fotografier. Bn nödvändig förutsättning härför 
blir dock konRtruktion av radiour med den allra 
::;törsta preci:,;ion. Relä~tationcrna komma att ut
sända en synkroniseringssignal, som mö.iliggör 
världssynkronism med större noggrannhet, så att t. 

konllna säkert att undergå stora förbä ttringal' vad 
beträffar automatisering och minskning av över
föringstiden. 

Till och med om jag uppbringar all min fantasi 
kan jag docl{ inte tänka lnig, att man - om man 
inte finner helt nya vägar för en lösning av tele
visionsproblemet - inom överskådlig framtid skall 
kunna mottaga detaljerade televisionsbildc1' på bil· 
liga apparater. Däremot lmn· jag föreställa mig, att 
de lwmplicerade och dYFbara televisionsapparater
na kunna användas vid massdemonstrationer, allt
så på något slags teater, där ett stort antal åsl{å
dare hjälpas åt att bära kostnaderna. 

Snabbtelegmtien uttränger det postala brc'Cet. 

Snabbtelegrafien kommer att utvec:ldas så, att 
den i allmänhet ){an ersätta det postala brevet. Ett 
brev SOIU skrives på maskin på en plats k01llmer att 
automatisl{t inregistreras på en slu'ivmaskinsmot
tagare på en viss annan plats. Alla framtida förbätt
ringar av skrivmaskinen, avskaffalHlet av stora bol{
stäver, införandet av ett värl<lsspräk och ett världs
system för stenografi lwmma denna utveckling till 
godo. 

Inom flygtelmiken ha vi otvivelaktigt att vänta 
en revolutionerande utn>elding, och denna kommer 
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siinda fotografier, teckningar och 
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bildtelcgratcl"'ingC/l.1i slwpnrc. 
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också a.tt knnna inregistrera talet, om så simlle ön
skas, i diktafon. 

Likaledes kommer man att med mycket korta över
föringHtidel' lmuna sända skrivelser, teckningar, kort 
o'h fotograficr. Bn nödvändig förutsättning härför 
blir dock konstruktion av radiour' med den allra 
största precision. Relä»tationema komma att ut
sända en synkroniseringssignal, som möjliggör 
\'ärldssYllkronism med större noggrannhet, så att t. 

komma säkert att undergå. stora förbä ttringal' vad 
beträffar automatisering och minskning av över
föringstiden. 

Till och med om jag uppbringar all min fantasi 
kan jag docl{ inte tiinlm mig, att man - om man 
in te finner helt nya vägar för en lösning a v tele
visionsproblemet - inom överskådlig framtid sl,all 
kunna mottaga detaljerade televisiollsbiJder Vä bil
liga apparater. Däremot lmn· jag föreställa mig, att 
de lwmplicerade och dYFbara televisionsapparater
na kunna användas vid massdemonstrationer, allt
så på något slags tea ter, där ett stort anta l åsl{å
dare hjälpas åt att bära kostnaderna. 

Snabbtclegmticn utträn.qcr det postala lJrc'(:et . 

Snabbtelpgrafien kommer att utvecld<l!:l så, att 
den i allmänhet l{an ersätta det ])ol';tala brevet. Ett 
brev SOIU skrives på maskin på en plat:-; kommer att 
automatisl{t inregistreras på ell slu'ivmasJdnsmot
tagare på en viss annan plats. fUla framtida förbätt
ringar av skrivmaskinen, avskaffalHlet av stora bol,
stäver, införandet av ett värl<lss}1räk och ett världs
system för stenografi IWll1ma denna u tvecklillg till 
godo. 

Inom flygtelmiken ha vi otvivelaktigt att vänta 
en revolutionerande utn>elding, och denna kommer 
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att kräva en motsvarande utveckling inom väder
lekstjänsten. Iakttagelser frän · meteorologiska sta
tioner, flygmasldner och luftskepp över hela jorden 
inom olika luftlager konnua att sändas till central
stationer, vilka på grundval härav uppgöra sina 
meteorologiska lmrtor, som omedelbart bildtelegra
fiskt vidaresändas tillsamman med väderlel,sutsik
terna. Denna väderlekstjänst blir till nytta inte 
bara för flygtrafiken utan kommer ocksä lantbruket 
till godo. 

Fjärrstyrning llIuvudsakligen för krigsändamål. 

Vid alla tillfällen: då den astronomiska positions
bestämningen är omöjlig, kommer radiopejlingen ·att 
träda hjälpande emellan, och det är mycket troligt, 
a tt positionsbestämningen pr radio så småningom 
helt kommer att uttränga den äldre metoden. Den 
snabba och säkra radiobestämningen kommer också 
att öka säkerheten till sjöss, och vid en katastrof 
kan snabb undsättning alltid lämnas: då det nöd
ställda fartygets position kan angivas exaId. 

Ifråga om fjärrstyrning av fartyg, automobiler, 
jUrnvägstäg, flygmasldner och luftskepp kommer det 
förmodligen inte att hända så mycl<et: ty vad man 
här vinner i personalbesparing kan inte uppväga 
vad man förlorar i sälwrhet. Huvudsakligen kommer 
fjärrstyrningen väl att användas för krigsändamål. 

Energiöverföring pr radio lönar sig inte. 

Radioöverföring av energi för belysning och upp
värmning kommer aldrig att bli ekonomiskt lönan
de. Men naturligtvis kan man tänka sig många fall, 
då ckonomikravet får stå tillbal,a. Jag tänker först 
Odl främst på fyrtorn och bojar. Man kommer väl 
knappast att överföra själva belysningsenergien på 
trådlös väg, men tändning och släckning skulle kun
na tänkas med hjälp av relä och radiosignaler. Nå
got liknande gäller för fjärrtändning av minor, då 
man oekså använder relä. 

EVIGHETSGRAMMOFONEN 
(Forts. från sid. 40.) 

men så fort den sista lyfts därifrån och lagts undan 
träder hävarmen i funktion och stoppar verket. Varje 
sldva kan också lyftas bort precis när man behagar: 
även mitt i ett stycke. Det är bara att trycka helt lätt 
pä en knapp , så lyftes nälen och tonarmen svänger 
at ena sidan, sIdvan hämtas från tallriken och nästa 
plockas fram. Instrumentet kan också stoppas när 
som helst, om man inte vill spela alla tolv skivorna 
till slut. 

Den enda nackdelen med "idrolan är att man 
mtlste ladda den mrd skivor av exakt samma storlek 
Samtliga tolv Hkivor som samtidigt ligga i magasinet 
llläste sålunda \'am lika stora. Mindre få inte blan
(las mcd störrc, men ui.ircll1ot är det ingenting som 
hindrar att man ena giingen laddar med litet mindre 
iSkivol·, andra gängen med litet större. För varje stor
lek mästc man emellertid inHätta olika hävarmar, ty 
det är dessa som bestämma den punkt, där nålen 

;j.j 

Ännu kan man emellertid inte överföra energi
former av annan art trådlöst, så att de elektriska 
vågorna endast bilda en väg för den andra energien. 
Alla ideer om att på detta sätt lmnna bringa explo
siva änlnen långt boda att explodera äro för när
varande fullständigt gripna ur luften. Men kanske 
kan framtiden komma med överraskningar på detta 
område. 

Försök inte med Mars eller tankeöverföring! 

Alla tankar på radiotelegrafering till andra him
lalnoppar äro ocl,så uteslutande fantastiska, och åt
minstone tillsvidare synes det ganska meningslöst 
att kasta sig in på sådana saker som att försöka 
komma i radioförbindelse med t. ex. Mars. 

Det har också talats om möjligheten av tanke
överföring med hjälp av elektrisl,a vågor, men inte 
heller i detta fall har man någonting fast att hålla 
sig till. Det projeldet verkar minst lika fantastiskt 
som det föregående. 

J((~beltelegraferingen står sig trots radion. 

Det är sålunda en hel del revolutionerande ny
heter, vi redan nu kunna räkna på inom radiotel,
nikcn. Men trots allt tror jag inte, att t. ex. radio
telegrafien kommer att göra kabeitelegraferingen 
överflödig. Vi komma att få vara med om intressan
ta framsteg med högfrekvenstelegrafi längs led
ningar, och möjligen komma helt nya överförings
metoder att se dagens ljus. 

Som det i alla tider varit, lwmma framstegen inte 
blott att tjäna fredliga syften i handclm; och in
uustriens tjänst. Polisen kommer att utnyttja dem 
i sin kamp mot samhällets fiender - även det får 
man väl kalla ett fredligt syfte - och nationerna 
att tillgodogöra sig dem i sin kamp mot varandra. 
Eller kommer kanske framtiden att till allt annat 
ocbå skänka oss samhället utan förbrytare och den 
eviga freden·? 

sättes in på skivan. Med denna hävarm kan oc1{så 
hela mekanismen för utbyte av plattor sättas ur funk
tion, så att man lmn växlar skivor för hand precis 
som på rn vanlig grammofon. 

En fördel med denna nya uppfinning är ju, utom 
det att lilan slipper det besvärliga utbytet av skivor, 
att större musikverl,: säsom symfonier och operor, 
kunna spelas i en följd och därigenom gc störrc be
hållning. Nian lägger i ordning samtliga skivor som 
höra till ett och samma musikstyeke, och sedan kan 
man lugnt sätta sig och avlyssna detta precis SOUl 

pfl en riktig storkonsert eller operaföreställning. Så
dana serieskivor ha också utsläppts i marknaden. Men 
uet blir bara d<:>n ena sidan som lIPptas av symfonien 
eller operan, och på den andra har man då insp(~Iat 
populärare saker, en operett t. ex. ett valspotpurri 
eller något i samma stil. Skivorna läggas ocl<s.t UD

dan i den riktiga ordningen och niigon nyordning, 
innan man spelar »baksidan», är därför inte nöcl
vändig. 
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att kräva en motsvarande utveckling inom väder
lekstjänsten. Iakttagelser frän · meteorologiska sta
tioner, flygmasldner och luftskepp över hela jorden 
inom olika luftlager komma att sändas till central
stationer, vilka pä grundval härav uppgöra sina 
meteorologiska lmrtor, som omedelbart bildtelegra
fiskt vidaresändas tillRamman med väderleksutsik
terna. Denna väderlekstjänst blir till nytta inte 
bara för flygtrafiken utan kommer också lantbruket 
till godo. 

Fjärrstyrning ll!Uvudsakligen för kr'igsändamål. 

Vid alla tillfällen: då den astronomiska positions
beRtämningen är omöjlig, kommer radiopejlingen ·att 
träda hjälpande emellan, och det är mycket troligt, 
a tt positionsbestämningen pr radio så småningom 
helt kommer att uttränga den äldre metoden. Den 
snabba och säkra radiobestämningen kommer ocksa 
att öka säkerbeten till sjöss, och vid en katastrof 
kan snabb undsättning alltid lämnas: dä det nöd
ställda fartygets position lmn angivas exaId. 

Ifråga om fjärrstyrning av fartyg, automobiler, 
jUrnvägstäg, flygmasldner ocb luftskepp kommer det 
förmodligen inte att bända så mycket, ty vad man 
här vinner i personalbesparing kan inte uppväga 
vad man förlorar i säkerhet. Huvudsakligen kommer 
fjärrstyrningen väl att användas för krigsändamål. 

Energiöverfäring pr radio lönar sig inte. 

Radioöverföring av energi för belysning och upp
värmning kommer aldrig att bli ekonomiskt lönan
de. Men naturligtvis kan man tänka sig många fall, 
då ekonom i kravet får stå tillbal,a. Jag tänker först 
oell främst pä fyrtorn och bojar. Man kommer väl 
knappast att överföra själva belysningsenergien pä 
tr:ldlös väg, men tändning och släckning skulle kun
na tänkas med hjälp av relä och radiosignaler. Nä
got liknande gäller för fjärrtändning av minor, då 
man oekså använder relä. 
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men så fort den sista lyfts därifrån och lagts undan 
träder hävarmen i funktion och stoppar verket. Val'je 
Rkiva kan också lyftas bort precis när man behagar: 
ä\'en mitt i ett stycke. Det är bura att trycka helt lätt 
pfL en knapp, så lyftes nrtlen och tonarmen svänger 
(t ena sidan, skivan bämtas från tallriken och nästa 
plockas fram. Instrumentet kan också stoppas när 
som helst, om man inte vill spela alla tolv skivorna 
till slut. 

Den enda nackdelen mcd "ictrolan är att man 
ml\f;te ladda den med skivOl' av exakt samma storlek 
Samtliga tolv ~kivor som samtidigt ligga i magasinet 
lllfLste sålunda \'al'a lika stora. Mindre få inte blan
(las mcd större, mf!n di.ircll1ot är det ingenting Rom 
hindrar att man ena gtmgen laddar med litet mindre 
skivor, andra gången med litet större. För varje stor
lek måste man emellertid ill~ätta olika hävarmar, ty 
det är dessa som bestämma den punld, där nålen 

;j.j 

Ännu kan man emellertid inte överföra energi
former av annan art trädlöst, så att de elektriska 
vågorna endast bilda en väg för den andra energien. 
Alla ideer om att på detta sätt kunna bringa explo
siva änlnen längt borta att explodera äro för när
varande fullständigt gripna ur luften. Men kanske 
kan framtiden komma med överraskningar på detta 
område. 

Försök inte med Mars eller tankeöverföring! 

Alla tankar pä radiotelegrafering till andra him
lalnoppar äro oel,så uteslutande fantastiska, och ät
minstone tillsvidare synes det ganska meningslöst 
att kasta sig in pä sädana saker' som att försöka 
komma i radioförbindelse med t. ex. Mars. 

Det har ocksä talats om möjligheten av tanke
överföring med hjälp av elektriska vågor, men inte 
heller i detta fall har man någonting fast att hålla 
sig till. Det projeldet verkar minst lika fantastiskt 
som det föregående. 

J((~beltelegrafer"ingen står sig trots radion. 

Det är sålunda en hel del revolutionerande ny
heter, vi redan nu kunna räkna på inom radiotel,
niken. Men trots allt tror jag inte, att t. ex. radio
telegrafien kommer att göra kabeitelegraferingen 
överflödig. Vi komma att få vara med om intressan
ta framsteg med högfrekvenstelegrafi längs led
ningar, och möjligen komma helt nya överförings
metoder att se dagens ljus. 

Som det i alla tider varit, komma framstegen inte 
blott att tjäna fredliga s)'ften i bandclm; och in
uustriens tjänst. Polisen kommer att utnyttja dem 
i sin kamp mot samhällets fiender - även det får 
man väl kalla ett fredligt syfte - och nationerna 
att tillgodogöra sig dem i sin kamp mot varandra. 
Eller kommer kanske framtiden att till allt annat 
ocbå skänka oss samhället utan förbrytare ocb den 
eviga freden'? 

sättes in på skivan. Med denna hävarm kan ocl{så 
hela mekanismen för utbyte av plattor sättas nr funk
tion, Sfl att man lmn växlar skivor för hand precis 
som på rn vanlig grammofon. 

En fördel med denna nya uppfinning är ju, utom 
det att llIan slipper det besvärliga utbytet av skivor, 
a tt större m usikver!,: säsom symfonier oc Il operor, 
kunna spelas i en följd och därigenom ge större be
hållning. ~lan lägger i ordning samtliga skivol' som 
höra till ett och samma musikstyeke, oeh sedan kan 
man lugnt sätta sig och avlyssna detta precis ROm 

pli en riktig storkonsert eller operaföreställning. Så
dana serieslö\'or ha också utsläppts i marknaden. Men 
det blir bara den ena sidan som lIPptas av symfonien 
eller operan, oeh på den andra har man då insPQlat 
populärare saker, en operett t. ex. ett valspotpul'I'i 
eller något i samma stil. Skivorna läggas ocl{sd un
dan i den riktiga ordningen och niigon nyordni.ng, 
innan man spelar »baksidan», är därför int nöd
vändig. 
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ACKVMVLATOR'NS SKÖTSEL 
Råd och anvisningar för genom ... 

• 71 II 
S n IL t t s Il, Y

J
5 S n a r e n 

§"~\!i rfarenbeten visar, att endast ett relativt Il ~ (I~ ringa antal lyssnare ba någon närmare 
~' D I)~ Mnnedom om, hur man skal~ sköt~ sin 
~IL-~(I~ acku~ulator. Det enda .. man.l anm.~nhet 
"'illllillllllllllllliillllll;;; vet, ar hur man skall bara SIg åt for att 
koppla från och till den vid laddning. 

I ackumulatorn har man en förträfflig ström
källa, vilken inom gränserna för sin kapacitet är 
absolut konstant och störningsfri - under förut
sättning att den av sin ägare skötes ordentligt. 
Men det syndas mycket. Ett fall, dä ackumulatorn 
i allmänhet är utsatt för verklig misshandel av 
olmnniga händer är vid det urladdningsstadium, dä 
plåtarna fått ett svagtl vitt överdrag. Ju mer man 
förRöker pina ut av sin ackumulator under sädana 
förhållanden, desto mera angripas plåtarna av sy
ran. · Denna kemisim process kan antaga sådana di
mensioner, att ackumulatorns effektivitet minskas 
kraftigt, och till slut är den totalt förstörd. Inte 
ens den mest förstklassiga aclmmulator kan i läng
den tåla en sådan behandling. 

Vidare får man aldrig under några omständig
heter överbelasta ackumulatorn genom att ladda 
den till en större strömstyrlm än den, som i allmän
het finnes angiven pä en etikett av fabrikanten. Den 
garanti som lämnas är av noll och intet värde, om 
man inte följer de anvisningar som ges. Om man 
utsätter pUttarna för större strömstyrka än de äro 
beräknade för: kan resultatet bli, att de slä sig 
för att slutligen komma i kontakt med varandra. 
Och då blir det ju kortslutning i aclmmulatorn. 

SImlle det på etiketten inte stä angiven någon 
maximal strömstyrka kan man - om det gäller 
batterier med kraftiga plåtar - räkna med en 
strömstyrIm på 10 proceut av lmpaciteten i ampere
timmar. För mindre radio ackumulatorer med rela
tivt tunna plåtar bör man vara försiktig och nöja 
sig med en strömstyrim pä 5 procent av kapaciteten. 

Att ladda sin ackumulator själv hemma är en 
sak, som alls inte betalar sig. När ljusräkningen en 
gång lwmmer, märker man säkert det. Laddnings
stationernas taxa ligger såpass lågt, att det inte 
lönar sig att försöka lwulmrrera. För övrigt är det 
så att laddningsstationen praktiskt taget använder 
lika mycket ström till 10 ackumulatorer som till 20, 
och då säger det sig ju själv, att man inte skall bry 
sig om att fuska i yrket. 

Beträffande den allmänna eftersynen av aclmmu- . 
latorn gäller det, att man dä och då bör mäta 
spänningen med voltmeter eller undersöka elektro-

lyten med hydrometer. Man måste se till, attelektro- . 
lyten står 5-6 mm. ovan plåtarnas överkant, då 
det annars i regel bildas sulfat. 

Med vissa mellanrum - t. ex. en gäng i månaden 
- kan det ocksä vara nyttigt att fylla på destillerat 
vatten. Endast om någon del av vätskan runnit ut 
till följd av att ackumulatorn stjälpt, kan det vara 
nÖdvändigt att fylla pä extra syra. Man får emel
lertid aldrig använda annat än ackumulatorsyra 
och destillerat vatten - den vanliga svavelsyran i 
handeln tillsamman med vatten direkt från l,ranen 
är absolut förl,astlig, dä denna blandning orsalmr 
fördärvliga l,emiska processer i ackumulatorn pli. 
grund av att bädadera innehälla föroreningar. 

Skulle pHitarna aven eller annan anledning visa 
tendens att böja sig, är det inte värt att försöka 
klåpa med dem själv. Det enda riktiga i en sådan 
situation är att omedelbart skicka ackumulatorn 
till undersökning och reparation hos en fackman. 

Då och då kan det vara nyttigt att polera acku
mulatorns kontal,tpunkter med fint sandpapper. På 
grund av syreångornas inverkan bildas det nämligen 
blysulfat, vilket orsakar motstånd och energiförlust. 
Efter en sådan putsning är det ocksä klokt att 
smörja in de delar, som inte äro direkta kontakt
punkter, med fett. 

Aclmmulatorsyra på Idäder: mattor etc. lämnar 
efter sig mycl,et obehagliga märken - det har nog 
mången ackumulatorägare fätt veta av. Men upp
täcker man syran genast, så finnes det möjligheter 
att slippa frän fläclmrna. Man tvättar av den syre
dränlda fläcken med stark salmiaksprit eller soda
lösning, och för att inte färgen skall fördärvas av 
den starka lösningen sköljer man fläcken flera gån
ger i rent vatten. 

Till slut en sammanfattning av de ovan nämnda 
råden: 

1) Ladda och urladda aldrig med större ström· 
styrka än som är tillätet ; 

2) Pina aldrig ackumulatorn utan stoppa urladd
ningen i tid; 

3) Häll alla kontaktpunlder rena och använd lwrta 
förbindelser mellan cellerna; 

4) Se till att det alltid är tillräckligt med vätska 
i ackumulatorn; 

5) Kortslut aldrig ackumulatorn - inte ens för 
en enda selmnd; 

6) Sköt alltid en ny ackumulator mycket noga de 
första sex månaderna. Då har man så mycket större 
glädje av den, när den är »upptränad». 
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§I11~~ rfarenbeten visar, att endast ett relativt Il ~ (I~ ringa antal lyssnare ba nägon närmare 
~I D 'l~ },ännedom om, hur man skall sköta sin 
~IL-~(I~ acku~ulatol'_ Det enda __ man _ i anm_~nhet 
"'i IllIilllllll I III II iill II II;;; vet, ar hur man skall bara sIg at for att 
koppla från och till den vid laddning. 

I ackumulatorn har man en förträfflig ström
källa, vill,en inom gränserna för sin kapacitet är 
absolut konstant och störningsfri - under förut
sättning att den av sin ägare skötes ordentligt. 
Men det syndas mycket. Ett fall, dä aclmmulatorn 
i allmänhet är utsatt för verklig misshandel av 
olmnniga händer är vid det urladdningsstadium, dil. 
plåtarna fått ett svagt, vitt överdrag. Ju mer man 
föri':öker pina ut av sin ackumulator under sädana 
förhållanden, desto mera angripas plåtarna av sy
ran.· Denna kemisim process kan antaga sådana di
mensioner, att ackumulatorns effektivitet minskas 
kraftigt, och till slut är den totalt förstörd. Inte 
ens den mest förstklassiga ackumulator kan i läng
den tåla en sådan behandling. 

Vidare fär man aldrig under några omständig
heter överbelasta ackumulatorn genom att ladda 
den till en större strömstyrlm än den, som i allmän
het finnes angiven pil. en etikett av fabrikanten. Den 
garanti som lämnas är av noll och intet värde, om 
man inte följer de anvisningar som ges. Om man 
utsätter pUttarna för större strömstyrka än de äro 
beräknade för. kan resultatet bli, att de slå sig 
för att slutligen komma i kontakt med varandra. 
Och då blir det ju kortslutning i aclmmulatorn. 

SImlle det på etiketten inte stil. angiven någon 
maximal strömstyrka kan man - om det gäller 
batterier med kraftiga plåtar - räkna med en 
strömstyrka på 10 procent av lmpaciteten i ampere
timmar. För mindre radio ackumulatorer med rela
tivt tunna plil.tar bör man vara försiktig och nöja 
sig med en strömstyrim pil. 5 procent av kapaciteten. 

Att ladda sin ackumulator själv hemma är en 
sak, som alls inte betalar sig. När ljusräkningen en 
gång lwmmer, märker man säkert det. Laddnings
stationernas taxa ligger såpass lågt, att det inte 
lönar sig att försöka lwnlmrrera. För övrigt är det 
så att laddningsstationen praktiskt taget använder 
lika mycket ström till 10 ackumulatorer som till 20, 
och då säger det sig ju själv, att man inte skall bry 
sig om att fuska i yrket. 

Beträffande den allmänna eftersynen av ackumu- . 
latorn gäller det, att man dä och då bör mäta 
spänningen med voltmeter eller undersöka elektro-

lyten med hydrometer. Man måste se till, attelektro- . 
lyten står 5-6 mm. ovan plåtarnas överkant, då 
det annars i regel bildas sulfat. 

Med vissa mellanrum - t. ex. en gäng i månaden 
- kan det också vara nyttigt att fylla pil. destillerat 
vatten. Endast om nägon del av vätskan runnit ut 
till följd av att ackumulatorn stjälpt, kan det vara 
nÖdvändigt att fylla pä extra syra. Man får emel
lertid aldrig använda annat än ackumulatorsyra 
och destillerat vatten - den vanliga svavelsyran i 
handeln tillsamman med vatten direkt från l,ranen 
är absolut förlmstlig, då denna blandning orsakar 
fördärvliga l,emiska processer i ackumulatorn pä 
grund av att bil.dadera innehålla föroreningar. 

Skulle plätarna aven eller annan anledning visa 
tendens att böja sig, är det inte värt att försöka 
klåpa med dem själv. Det enda ril,tiga i en sådan 
situation är att omedelbart skicka ackumulatorn 
till undersökning och reparation hos en fackman. 

Dn. och då kan det vara nyttigt att polera acku
mulatorns kontal,tpunkter med fint sandpapper. På 
grund av syreångornas inverkan bildas det nämligen 
blysulfat, vilket orsakar motstånd och energiförlust. 
Efter en sådan putsning är det också klokt att 
smörja in de delar, som inte äro direkta kontakt
punkter, med fett. 

Aclmmulatorsyra på Idäder, mattor etc. lämnar 
efter sig mycl,et obehagliga märl\Cn - det har nog 
mången ackumulatorägare fil.tt veta av. Men upp
täcker man syran genast, sä finnes det möjligheter 
a tt slippa frän fläclmrna. Man tvättar av den syre
dränlda fläcken med stark salmiaksprit eller soda
lösning, och för att inte färgen skall fördärvas av 
den starka lösningen sköljer man fläcken flera gån
ger i rent vatten. 

Till slut en sammanfattning av de ovan nämnda 
råden: 

1) Ladda och urladda aldrig med större ström
styrka än som är tillätet ; 

2) Pina aldrig ackumulatorn utan stoppa urladd
ningen i tid; 

3) Häll alla kontaktpunkter rena och använd lwrta 
förbindelser mellan cellerna; 

4) Se till att det alltid är tillräcldigt med vätska 
i ackumulatorn; 

5 ) Kortslut aldrig ackumulatorn - inte ens föl' 
en enda sekund; 

6) Sköt alltid en ny ackumulator mycket noga de 
första sex månaderna. Då har man så mycket större 
glädje av den, när den är »upptränad». 
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God kortvågsmottagning 
])Pll tid, dit korta r[[gor hade intresse cndast för 

d('ll a mu tör, som ville offra m:lllg;a nätters sömn, 
iit· förhi. Alla lysnal'e kuulla IIll ha gliidje av dem. 
De korta \'ägorna ha blivit mera utforskade och 
kiinrla, och på scnast e tid ha hyg-gt>; en md kort
\'tlg~!;tationer mellan 10 och 100 meter. Det kan 
kllappa"t rflda ni1got td\'el om att en stor del av 
framtiden" rundradio kommel' 

kosta på sig cn god mikrosImla. Likas;'\.' m[lste IIlUll 

g-öra allt för att slippa ifr;tn bandlwpacitd. Vid 
Hrortet lIled mottagaren äl' det ock>;rt en förde! aH 
ha avstiinlllingsrattarna Söl allln'agta, att htindcl'lI:l 
kunna \'ila pit bordet Odl ar'beta fullständigt lugn 

att förläggas till dl'!;stl V{lg
Jiillgdcr. Bandet IlIcllan 200 
och 600 meter äl' rcdan !;l"l 
iil'el'f.yllt av stationl'r, at[- det 
kriives cn mycl;:ct selektiv mot
tagare föl' a.tt lmllna skilja 
dcm frlll1 varandra. På korta 
vägor lmnna ett hlngt större 
antal statiouer arbcta samti
digt ntan att dc störa varand
ra det ringaste. 

Amatörarbetet har ju ocks~l 
visat, vilka möjligheter man 
har att 8pH,nna över jäUedi
stimser med korta vågor och 
~lIla, billiga apparater. Var 
Ocl l en vill ju gärna höra si't 
a l'! Ligsna stationer som möj
l igt, och i det hiinsendet er
hjuda de korta vt'tglängdcrna 
ett i1tllJti.rkt jaktfält. 

och jämnt. 
~ian uppnår 

y ÅGLÄNGDSTABELL 
FÖR KOH.TVAGSSTATIONER 

15,5 Nanc.)' 33 Oslo 
1~'9 Bandocn!! :i7 Paris. Rad.Vitus 
16 R ock.)' P';;int 37 Wien 
17 Malabar 37,65 Döberitz 
17,2 Nallen 40,' Hadi" L.)'on 
18 Kootwijk 42, l 2 Köpenhamn 
18 London 42,8 Constantine 
21,06 Köpen ha mn 43,6 Br.p. eI 
"',4 New YOI·k 44,4 Karlhona 
"' ,9 Scheneetad.)' 44,4 \Vien 
22,2 \-Vien 45,3 Döberit>. 
22,9 Houlton <>0 Karlsbol'g 
24 New York 51 Cas •• blanca 
24 'Chell1lsford 52 Cincinau-i 
26'9 New York 54 Al'ookl\'n 
30 Bcr.;cn 54 Coll,lm'l~ll s 
30,9 New York 58 Lvon PTT 
31,4 Hil vC l's lIffi 59,? B~und Bronk 
31,4 Sc hencc taJ.)' 61 Paris I{adio LL 
31,5 H;il ~ing rors 62,5 Pittsburg 
:>2 Bern 65,1 Newad, 
32 ;\ldbourne 70 \-Vien 
3" Zurich 75 F:ilFeltornet 
~2.6 London 80 l\~ogcllt sur S. 
.)2,5 S.ydne.)' 84,25 Köpenhamn 
32,9 Perth 85 Zurich 
33 S"n Funci sco 90 Bound Brook 

lättast goda resultat g(~nom ett Sll
flant arrangemang, att ätel'
kopplingen kontrolleras mcd 
ett variabelt motställd i serie 
med anodströmmen, di't denna 
avstämningsmetod niistan helt 
lämnar sekundär'kretsens av
stämning i fred. Men i detta 
fall ställas större ansprl~k prl 
avstämningskondensatorn. De
teldorn kan vara villwn god 
lampa som helst, om bara gal
lermotständ och anodspiinning 
är'o noggrant avpa!;sade. 

Ett av de specinlfenomen, 
som kunna förstöra mottag
ning från stationer pä relativt 
stort avständ - 5-10 tusen 
km. - är den så kallade rapid 
fading, snabbfading. l"cnome
nct yttrar sig så, att den ldara 
telefonibärvilgen fär en Imar
mnde ton, tal och musik bli 
oldnra om Ulan överhuvudtaget 
kan höra någonting. Ol'sal,en 
är, ~ller anses vara, interfercns 
mellan de vågor, som på större 
eller mindre omvägar ]wmma 

~fau behöver inte b:rgga. sin 
lIlo ttagare cfter (le mest över
(hi\'llf~ 1; gförlust-principel'llll. 
X[lgon skillnad mellan spolar 
a l' förgylld eller försilvrad 
koppartrad eller av vanlig 
tjock irt'lfl märl,er man lmappast. Man skall bara 
h."l:~gll mottagaren noggrant och använda goda delar: 
i)O Irl ilro anpa~<;sade efter de . oIllrftden, inom vilka 
IlIottngaren slwll lu·bda. AI'stiimningskondcnsatorn 
\)(\]' I'ara myciwt liten - - 2---3 sIdvor- iiro tillrtick
lig-a, när det är fråga om telefoni. Blod,kondensa
torel' med luft mellan plattorna iiro OCkS[l att före
(haga framför övriga typer. De miinga mer cllcr 
mindrc invecklade apparater, som lancerats, äro 
endast till nytta föl' Il 'n arbetande <lIJUltiJn;iindul'cn. 
<lär det gäller att fl ut det mesta möjliga av de 
s\'aga impulscr, som mottagaren f, r friIn anteilllen. 

från samma sändare. Felet lig
ger s[llnnda inte 110S lågfrekvensförstär-karen, vilkell 
lIlånga. äro benägna att skylla plI. 

Vid telefonimottagning spela l' avstämningen och 
åtcrlwpplingen cn stor roll. A.n;Uimningslwndensa
torn måste g~l mycket jämnt och det betalar sig att 

Föl' att få ut bästa rniijliga f't'sllltat a v en km·t
v{tgslllottngare skall man helst ha den Imlibl'Cl'a d. 
Har lllall inte en vågmder och iII te ~Ll' i den lyck
liga situationen, a tt man kall Htna efl, måste Jllall 
prt ett eller annat sätt identifiera så många f'itn tio
ner, att man ](iillllel' n:1gra fasta instiillnillgal' P~l 
avstämningsRkalan och c1tirigenom är i stånd att 
rita IUll'yor över mottagning>;olllrfulena. 

Populär I{alIio publicerar p[l anDan plats i detta 
nUlJlnwl' Pil första artikel i cn serie om Ii UT' man byg
ger och sköter en enkel lwrtv[lgssiin(lare, 
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MEDDELAN DEN 
FRÅN S. S. A. 

(FÖRENINGEN 
SVERiGES SÄNDAREAMATÖRER) 

Stockholm 8 

Föreningen Sveriges SäU(lareamatörer har f. n. 122 med
lemmat·. 37 av dem äro lyssnare och övriga liven sändare. 
Årsavgiften är G kr. Föreningens adress lil' endast SSA, 
~tockhohn 8. 

QSL-lwrt distribueras kostnadsfritt till medlemmarna. ~SA 
tillhandahåller: Pm;:;agejournal (logbok) till kr. 1: 75 pr 
Nt., standard-QSL-kort utan onropsövertr~'ck till kr. 2:
pr 100, radiokonventionen kr. 1: 25 samt föreningens klubb
märke i emalj (gula linjer på blå botten) till kr. 2: - pr 
st., allt Vlu:; porto och postförskottsa vgUt. 

Dröj inte med att besvara det från Radiobyrån utsända 
c:irkuHiret med förfrågan om vederbörande stationsinneha
\"Itre önskar behå lla sHndarelicensen ä ven under 1929. Ju 
fortare svaren inkomm.a, desto fÖlT kan nya anropsförteck
ningen tryckas och l.ltslindas av telegrafstyreisen. 

Redal,tionen för SSA:s medlenunsblad Q'l'C är tacksam för 
bidrag snarast. Allt är välkommet: ritningar, foton, sta
tionsbeskrivllingar, »trafficbriefs» karrikatyrer och radio
humor (Hi-Hi), små notiser om »skeds», QSO och för övrigt 
allt som rör kortvilg, fortlöpande listor över hörda stationer 
(<:alls-heard), konstruktionsbeskrivningar över apparater och 
dito detaljer, förCteelser i etern av ovauligt slag (norrsken 
och andra naturfenomen samt deras inverkan) etc. etc. Skriv 
i dag! Redaktionen för QTC kan aldrig få för mycket mate
rial! Allt av mera intern SSA-natur kommer i QTC, allt 
HV mera allmänt intresse publiceras i Populär Radio, med 
vilken SSA samarbetar. 

En överenskommelse bar träffats, varigenom SSA·medlem
ma rnn tills"idare erhålla Populär Radio s ig tillsänd. Men 
ett villkor iiI' , att årsavgiften för 192D är betald . 

73'8 -58T, sekr. 

SM9XA ål' all.mänt anrop till a Il a svenska amatörstatio
lIer. Insättes niigon ay siffrorna 1-7 gäller anropet statio
ner inOm det distrikt, som siffran unger. 

SMDSA är allmänt anrop till svenska amatörer, som äro 
medlemmar i SSA. Varje söndag Id .. 14 G. C. 'l'. (kl. 15 svensi, 
tid) sänder föreningen genom någon ansluten station en kort 
bulletin, innehiiIlande saker av intresse för medlemmarna. 
Nyssniimnda signal begagnas då i anropet. 

POPULÄR RADIO 

ställning om saken. Innan en förening upptages i IARU 
skola emellertid redan anslutna föl'eningar yUl'a sig, varför 
det drul' rätt längt ut pu tiden, innan ärendet blir avgjort. 
Avgifterna äro borttagna, och det land, dU l' centraIbyrän 
har sitt säte, underhåller denna. Centralen iir alltjämt för
lagd till Hm·tford, Conn., U. S. A. 

TelegrafstYI'elsen ha.t· föreslagit regeringen att Sverige 
skall bli medlem i URSI (Internationella unionen för ve
tenskaplig telegrafi) , yers sekretariat h ill' sitt säte i Bryssel. 

De tjeckoslova,l,isha sändal'eamatöl'erlla, som hittills varit 
organiserade i en kortyiigsektioll a v tjeCkoslovakiska radio
klubben i Prag, ha nyligen brutit Sig ut och bildat en fri
stående förening SKEC (Sdruzeni Kråtkovlnllych experi
menttttoru csl). Föreningens adress iir SKI'JC, »Sumava», 
1429 Prag-Smichov, dit QSL kunna sändas. 

Hörda statloner. 
SM2RW, Piteå 20.12.28-10.1.29 O-V-I Rtz. 

80 ID. PA: OVX; RA: gAL; SM: t>TN; DOK. 
40 m. CT: lAA; D: 4DBA, 4AV, 4AQ; EA: R37, R86; NS: 2AS; 

:F': 8BF, 8SM, 8DDX, 8PA~I; G: 5LF, GWY; HA: H3, pX; I: lGC, 
10P; U: 1Al-'; LA: 1K, lW; OH: lCO, 2NAD, 2NAE, 2NAG, 2NAP, 
2NV, 2SlII, 3:\'B, 3NK, 3DW, "NB, il Nl!" liNK,5NL. KTN; OK: 
2UN, 2YD; ON: 4BD, 4BL, 4F~{, 4US; OZ: 7AG, 7AH, 7JO; PA: 
OD.J. OGA, OLW, OML; PW: 21.'; HA: 2AC, 2BJ, 2BD, 2DR, 2DU, 
2DQ, 2DX, 2CP, 3AG, 3A.T. 3~M, ~lBD. 3BJ, 3BI, 3KA, 3KAC, liBC, 
!lAD; SU: 5RF, 5RH, GRY, 5SH. 5TN, i)WG, 6DA, 7TO, 7VE, 7WS, 
7ZY, SAD, Si\IA; SP: 3FM, 3~IC; UX: 7DD; UO: WH; W: lAEP, 
2CH, 2WZ, 7XF, 7EFF, \ID R, \lEGU; ZL : lAX, 4A~I. Dlv. : JES, 
.TNJ. 

20 m. F: 8EO, SSST; D: 4JL; G: 5BD, 5BZ, "MU, (JVL, 5WP, 6GS. 
6HP; l: 6YW,. SM7TO; W: 1AAO, 1ASU, 1BW, lRY, 5YYA. 

SM5UX, Tekniska Högskolan, Stockholm, 
op:s WG, TO, TN, R W, RH, RF, 

Rtz O-V-I 1.11-15.12.28. 
Sl\l: 4ZF, ;;DR, 5ST, 5RP, 5VW, 5Rl!" uRH, 6UA, 7WM, 7US, 

7XH, 7vr.J, 7RG, 7RT, 7ZY, 7I:0; OH: 2S~f, 2ND, 2NAG, 2NAP, 
3NP, 3NB. 3NK, 6DK , 7DWL; LA: lR, 2G; OZ: 7AG, 7YU, 7ZG; 
G: 5KL, liBD: D: 4.DBA, 4DAH, 4UX , 4Dp, 4BY, 4MSW, 4.NI , 4GQ ; 
UN: 7DD, 2HD ; HA: AP ; CV: tiAI.'; .... : SKG. 8GWT, 8XlI. SG.T ; 
OK: lMX , 1F.'!, 2RM; ny: lE ; I'JA: no, R1G ; ON: UJ, 4GW, 4BC ; 
El: 7C, 1D ; SP: 3JT) , 3GK , 3KX, 3L~I ; UO: DQ, JH, KL ; I: 1DR, 
1GC ; CT: 1GT; nA: LSKW2, 2DQ, 3AG, :lAO, 3BG, 3CA, 3BD, 
7AO, 7AS, 7KAD, 1AP; VE: 2CA; VT: 2DG; VK: 7DX; W: lKB , 
lSQ, lZZ, l.AZI·:, 2CH, 2MD, 2AZQ, sax, 8B'l'0; CA: 3CJ; LO: 
DH3; YN: 1Nre; ZS: A7D; F~I: SDO'.r; Di\'.: SHJ, SKG, SAD, 
SAA , SHM, WIK, WEM, WIZ. 

Ob.,! Här angivna nationalitetsboksti1ver liro i enlighet med nya 
radiokonventlonen. Av utrymmc"sklil ha de ej utskrivits framför 
varje anrop, men Pll dylik förkortning får som bekant under inga 
omstiindighcter gi'ras vid telegrafering. 

Byrd hörd i Djursholm 
I förra numret av Populiir Radio redogjordes för Byrd

expeditionens radiostationer, och vi kunna nu meddela den 
Sedan I. A. R. U. (International Amateur Radio Union) gUidjande nyheten, att expeditionen blivit hörd i Sverige. 

iilldrat sina stadgar därhän, att endast föreningarna i de Rn RV våra mest klinda och bUsta amatörstationer, SM5TN i 
olika Hinderna äro kollektivt anslutna, ha planer på den Djursholm, har under janlH\l:i vid flera tillfällen hört WFBT 
svenska sändareamatörföreningens anslutning tagit fastare »City of New York» och Wl!~Arr »Eleanor Boling» på 34 
form, och det torde inte dl'öja länge, inn.an SSA gör fram- metel's våglängd korrel::ponderande med tidningen New York 
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MEDDELAN DEN 
FRÅN S. S. A. 

(FÖRENINGEN 
SVERiGES SÄNDAREAMATÖRER) 

Stockholm 8 ... , .................... .. .. .. ................................................................................. . 

Fiirenillgen Sveriges Säll(lareamatörer har f. n. 122 med
lemmar. 37 av dem äro lyssnare och övriga Uven sändare. 
Årsavgiften ur G lu. Föreningens adress iit· endast SSA, 
Stockholm 8. 

QSL-kort distribueras kostnadsfritt till medlemmarna. HSA 
(illhanduh:'Uler: Pa,;:-;agejournal (Jogbok) till kr. 1: 75 pr 
"t., standard-QRL-kort utan onropsövertr~'ck till kr. 2:
pr 100, radiokonventionen kr. 1: 25 samt föreningens klubb
märke i emalj (gula linjer på blå botten) till kr. 2 : - pr 
st., allt Vit!::! porto och postfÖrskottsavg"ift. 

DI'öj int.e med att besvara det frå n Radiobyrån utsända 
c:irkuUi.ret med förfråga ll om vederbörande stationsinneha
vare önskar behftIla sUlldarelicensen även under 1929. Ju 
fortare svaren inkomm,a, desto för!' kan nya anropsförteck
nillgen tryckas och l.1ts1indas av telegrafstYl·elsen . 

Reda}(tionen för SSA:s medlerrunsblad Q'1'C är tacksam för 
bidrag snarast. Allt är välkommet: ritningar, foton, sta
tionsbeskrivuingar, »trafficbriefs» lmrrikatyrer och ra dio
humor (Hi-Hi), smånotiser om »skeds», QSO och för övrigt 
allt som rör kortvåg, fortlöpande listor över hörda stationer 
( talls-heard), konstruktionsbeskri vningar över apparater och 
(Iito detaljer, företeelser i etern av ovallligt slag (norrsken 
och andra naturfenomen samt deras inverkan) etc. etc. Skri y 
i dag! Redaktionen för QTC kan aldrig få för mycket mate
rial! Allt av mera intern SSA-natur kommer i QTC, allt 
HY mera allmänt intresse publiceras i Populär Radio, med 
yilken SSA samarbetar. 

Bil överenskommelse liar träffats, vaI'igenom SSA·medlelll
ll11ll"ll:l tillsvidare erhålla Populär Radio sig tillsänd . Men 
ett villkor är, att årsavgiften föl' ]929 är betald . 

73's -58T, sekr. 

SM9XA ål' allmänt anrop till a I I a svenska amatörstatio
lIer. Insättes någon ay siffrorna 1-7 gäller a nropet statio
ner inOm del distrikt, som siffran anger. 

SM9SA är allmänt anrop till svenska amatörer, som äro 
medlemmar i SSA. Varje sÖlldag Id. 14 G. C. T , (kl. 15 svensk 
tid) sänder föreningen genom någoll ansluten sta tio Il en kort 
bulletin, innehållande saker av intresse för medlemmarna. 
Nysslliimncla signal begagnas då i anropet. 

Sedan I. A. R. U. (International Amateul' Radio Union) 
iindrat sina stadgar därhän, att endast föreningarna i de 
olika länderna äro kollektivt anslutIla , ha planer på den 

POPULÄR RADIO 

stä llning om saken. Innan en förening upptages i IARU 
skola emellertid redan a nslutna föreninga r yttl'a s ig, varför 
det drur rätt längt ut på tiden, innan ärendet blir avgjort. 
Avgifterna äro borttagna, och det land, dur centralbyrän 
har sitt säte, underhå ller denna. Centralen li r alltjämt för
lagd till Hartford, Oonn., U. S. A. 

TelegrafstYI'elsen ha... föreslagit regeringen att Sverige 
skall bli medlem i URSI (Internationella unionen för ve
tenskaplig telegrafi ) , vers sekretariat har sitt säte i Bryssel. 

De tjeckoslova,llisl!a sändareamatÖl'erllll , som hittills varit ' 
organiserade i en kortl'ågsektion a v tjeCkOslovakiska radio
klubben i Prag, ha nyligen brutit Sig ut och bildat en fri
stående förening SKEC (Sdruzeni Kratkovlnllych experi
menttttoru csl). Förellingens adress iir SKEC, »Sumava», 
1429 Pl'ag-Smichov, dit QSL kunna sändas. 

Hörda statzoner. 
SM2RW, Piteå 20.12.28-10.1.29 O-V-I Rtz. 

80 m. PA: OVX; RA: gAL; SM: iJTN; UOK. 
40 m. CT: lAA; D: 4DBA, 4AV, 4AQ; EA: R37, R86; NS: 2AS; 

:F': 8BF, 8SM, 8DDX, 8PA~I; G: 5LF, 6WY; HA: H3, PX; l: lGC, 
10P; U: LH'; LA: 1K, 1W; OH: lCO, 2NAD, 2NAE:, 2NAG, 2NAP, 
2NV, 2SlII , 3NB, 3NK, 3DW, "NB, ii Nl!" riNK, 5NL, KTN; OK: 
2UN, 2YD; ON: 4BD , 4BL, 4l<'~{, 4US; OZ : 7AG, 7AH, 7JO ; PA : 
ODJ. OGA, OLW, OML; PW: 21"; 1M.: 2AC, 2BJ, 2BD, 2DR, 2DU, 
2DQ, 2DX, 2Cl', 3AG, 3AJ. 3.i\.M, lm D, 3BJ, 3B I , SKA, 3KAC, 5BC, 
ilAD; sn : 5RF. 5RH, 5RY, 5SH. 5TN, liWG, 6UA, 7TO, 7VE, 7WS, 
7ZY, SAD. SMA; SP: 3FM, 3;\IC; UX: 7DD; UO: WR; W: lAEP, 
2CH, 2WZ, 7XF, 7EFF, VD R , VEGU; ZL : lAX. 4A~I. Div. : JES, 
.TNJ. 

20 m. F: SEO, 8SST; D: 4JL; G: 5BD, 5BZ, 5~"lU , riVL, 5WP , 6GS, 
GHP; l: 6YW,. SM7TO ; W: 1AAO, 1ASU, 1BW, lRY, iiYYA. 

SMSUX, Tekniska Högskolan, Stockholm, 
op:s WG, TO, TN, R W, RH, RF, 

Rtz O-V-I 1.11-15.12.28. 
Sl\{: 4ZF, 5UR, 5ST , 5RP, 5VW, 5RIJ" " RH, 6UA, 7WM, 7US, 

7XH, 7Vr'J, 7RG, 7RT, 7ZY, n ;o ; OH: 2S~{, 2ND, 2NAG, 2NAP, 
3NP, 3NB, 3NK, 6DK, 7DWL ; LA : 1R, 20; OZ: 7AG, 7YU, 7ZG : 
G: 5KL, tiBD : D : <lDBA, 4UAH, 4UX. 4UP, 4BY, 4MSW , <lNI, 4GQ ; 
UN: 7DD, 2HD ; HA: AP ; CV: liAr,·; l ": 8KG, 8GWT, SXIl, 8GJ ; 
OK: lMX . 1F,\!. 2R;\I; RY: lE: ; EA: no, R1G ; ON : UJ. 4G"', 4BC; 
El: 7C, 1D ; SP: 3JU, 3GK , 3KX, 3LM ; UO: DQ, nI. KL ; l: 1DR, 
1GC ; CT: 1GT; RA: LSKW2, 2DQ, 3AG, :lAO, 3BG, 3CA, 3BD, 
7AO, 7AS, 7KAD , 1AP; VE: 2CA; VT: 2DG; VK: 7DX; W: lKB , 
1RQ, lZZ, lA ZI'j , 2CH, 2MD, 2AZQ, 8HX, 8B')'0; CA: 3CJ; LO : 
DH3; YN: 1Nre; ZS: A7D; Fl\i: 8DOT; Di".: SHJ, SKG, SAD, 
SAA, SHM, WIK, WEM, WIZ. 

Ob.,! Hilr angIvna nationalitet~bokstiiver liro i enlighet med nya 
radiolwnventionen. Av utrymmc"sl<lil ha de ej ut.skrivits framför 
varje a nrop, men pJl dylik förkortning får som bekant under inga 
omstö ndigh eter gUras vid telegrafering. 

Byrd hörd i Djursholm 
I förra numret a v Populiir Radio redogjordes för Byrd

expeditionens radiostationer, och vi lmllna nu meddela den 
gUidja nde nyheten, att expeditionen blivit hörd i Sverige. 
Rn a'v våra mest kUnda och biista amatörstationer, SM5TN i 
Djursholm, har under janlH\l:i vid flera tillfällen hört WFBT 

svenska siindareamatörföreningens anslutning tagit fastare »City of New York» och WFA'r »Eleanor Boling» på 34 
form , och det torde inte dröja länge, inn,an SSA gör fram- , metel'S våglä ngd korreiipondel'llnde med tidningen New York 
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På 40-metel'sbandet iir det som vanligt livlig trafik. Vid 
dager höras alla stationer i Skandinavien och närbelägna 
liinder. Vid 16-17-tiden G. C. T. försvinna de och i stället 
dyka signaler upp från avUigsna enropeiska stationer och 
andra kontinenter. nedan vid 14-tiden höres denna årstid 
Filippinerna (K) . Största utsikten att få QSO med dem hal' 
man mellan 14 och 18 G. C. 'l'. Intressant lir att höra dessa 
stationers trafik med Kina och väststaterna i U. S. A. Säll
synt iiI' dock, att man får in någon station i sistnämnda län
der häl'. 

På 75-85 m. är det tnnnsått med s ignaler. Ännu är års
tiden liimplig föl' skand inavisk tfc på detta band nnder mör
ker. Pse QSY up! Tysken AFK hal' hörts sända telefoni på 
cirka 70 m. den senaste tiden. 

QST är borttaget i nya Q-listan (gudskelov inte ham-tid
ningen). I stället innebär C Q numera a n r o p t i 11 a Il a. 
Men observera att CQ betyder i n t e a II t i d, att den ro
pande vill ha sval', utan om så önskas måste bokstaven K 
följa efter ett anrop (se radiokonventionen) . 

Den bekanta l<Ol·tvägstationen Sl\mA, Statens Meteorolo
Njsk-Hydrografiska Anstalt i Stockholm, har från 1 januari 
fått anropet lindrat till SNIA. Våglängden för de r egelbundna 
uts1indningarna är 44 meter. 

lIIotsvarande norska institut i Oslu, Bergen och Tromsö 
ha fått signaleI'Da LMO, LMB och LMT. De begagna fort
farande det numera föl' rörlig trafik och rundr:idiu reserve
rade området mellan 45 och 50 meter. 

Acronautiska observatoriet i Lindenberg har g1Ht upp till 
43 III . och heter IIU DDX. Hamburgs flygstation, vars nya 
alll'OIl är DDM, hal' - efter att tidigare ha sänt på 45,3 m. 
- ånyo gått ned till 33,25 m., dHr den vid mörker inte alls 
hörs i Stockholm denna år~tid och vid dager endast svagt. 

På 45 m. kan man höra Le BOUl'gets flygstation vid Paris 
2G min. övel' varje hcltimma på dagen, dels sändande väder
lekstelegram för flygtrafiken, dels korresponderande med 
GFB, Air Ministry 's flygsändare i London. Den s istnämnda 
brukar höras på ci rka 32 m., där ä"en IDO, FLJ (f. d. OCDJ) 

Times WHD, som svarar på 35,5 meter. De bäda fartygen 
i Antarktis höras bäst, max R7, medan WHD är svära re 
att »få in». Den klagade till en början över störningar, men 
lin synes det ha blivit bättre. Möjligen hal' stationen flyttats 
utanför New York. 

Ofta har expeditionen haft förbindelse med amatörer i 

U. S. A. och Nya Zeeland. Tonen på de hörda signalerna har 
"arit T2 (500-periodig \'äxelström). Största utsikten att höra 
Byrd har man under dager här, alltså från morgonen till 
framemot middagen. Det vore av intresse att få veta om 
nilgon annan skandinavisk ha m-station fått in »sydpolen» och 
Popumr Radio motser tacksamt meddelanden härom. 
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m. fl. sända. Strax nedanför ha vi Philips Elndhovenstation, 
som nu kallas bara PCJ. Dess tider för telefoni utsändning 
återfinnas på annat ställe . 

Sl\15UX fick ett pris i den skandinavisk-amerikanska kort
vågstävlingen. Det iiI' för övrigt den enda svenska station, 
som blivit premierad - kanske val' det inte fler som del
togo? SM5UX är i varje fall den amatörsändare i Skandina
vien, som uppnått det bästa resultatet, i det den haft för
bindelse med 9 amerikanska stationer, av vilka 7 bekräftats 
frän U. S. A. Priset blir en Stentor Orfeus högtalare från 
firman A. V. Holm i Stockholm. 

Av de clansli:U amatörema val' det också bara en som fick 
pris, nämligen 7ZG i Nörresundby, som förresten blott hade 
förbina.else med W1RY. För danskarnas vidkommande var 
resultatet sälunda ytterst magert. Anledningen till att utby
tet inte blev bätt.re än så, anses bero pä den omständigheten, 
att de atmosfäriska förhällandena under den vecka tävlingen 
pågiCk voro allt annat lin gynnsamma föl' DX-arbete. 

Amerikanska pristagare blevo: NU3AFU: E. B . Judson, 
4206 River Road N. W. Washington, D. C. W2VC: Louis J. 
Varson, 326 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y. W2CUO: W. C. 
K. Irwin, 156 W 74. St. N. Y. C. N1CJC: P. J. Hitchen, 25G 
Weetamoe St. Hall River, Mass. W1SI: J ohn F. Ege. 
W1AKS: Chatam, Sape Cod, Mass. W8ADG: IJ. Schrader, 
1412 Dudly Ave., Utica, N. Y. 

Svensk Morsemästare 
Den andra svenska tävlingen föl' 

amatörer i Morse-telegrafei'ing, an
urdnad av ::l. S. A. i december, visar 
att färdi gheten iiI' stor i denna sport . 
Och ändå kan mall knappast tala 0111 

ntlgon s~'stematisk träning av de del
tagande. Tråkigt nog voro många a\' 
de skiCkliga förhindrade att deltaga , 
"arföl' antalet tä \'iande blev bara UJ. 

Denna gäng arrangerades tli vlingen 
i Halllråd med teleg-rafvel'ket pii dess 
undervisningsanstalt., och den fick 
diirigenolll en halvt officiell kuralc.tiir. 

Nästa gllllg får lilan hoppas at.t ännu flera skola lockas att 
fresta lyckan. 

Prisutdelningen ägde rum vid S. S. A:s julfest, som blev 
en synnerligen lyckad tillställning med ett 30-tal deltagare. 
Prislistan fick följande utseende : 

Klass I (125 och 100 takt). l :a pris (en Stern & Stem 
kortvågsmottagare) Folke Bergh, SM5UR, svensk amatör
mästare, även hederspris för välsändning (ett Grahom 
Brothers ~rullard-sändarrör) ; 2:a pris ('l'hermas antennam
permeter och Philips A. 415) Göran Kruse S"rliTN. 

Kla.ss II (80 och 60 takt). l :a pris (en Johan~sons konden
satorsats ) G. Tollerud SM5UE; 2:a pris (en EIA:s volt
mätare och ett Philips B. 405) T. Elmqulst SM5ZS; 3:e pris 
(en N. K:s Sterlingtelefon) G. Davidson SMo; 4:e pris (en 
EIA:s kortvågspole) N. K. E. Berglund SM 032. 

Kla.ss III (30--60 takt). l:a pris (2 Baltic sändarespolar 
och 1 l\1attsons anOdbatteri ) J. Lagercrantz SNIliSV; 2:a 
pris (Audios fUrgtransformator, Philips B. 40G) S. Öberg 
SI\l5WG; 3:e pris (Cerres hörtelefon) Lundin SM5TM, ävell 
hederspris för välsändning (Mattsons anodbatteri). 

Oldboy-pris (Forsners Hegra-högtalul'e) : N. 'l'amm SM5TC. 
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P1l. 40-metel'sbandet iiI' det som vanligt livlig trafik, Vid 
dager höras alla stationer i Skandinavien och närbelägna 
liinder, Vid 16-17-tiden G, C, '1'. försvinna de och i stället 
dyka signaler npI) från aYUigsna europeiska st~tioner och 
undra kontiuenter. Hedan vid H-tiden höres denna årstid 
Filippinerna (K). Största utsikten att få QSO med dem har 
man mellan H och 18 G. C. T . Intressant är att höra dessa 
s tationers trafik med Kina och väststaterna i U. S. A. Siill
synt är dock, att mall får in någon station i sistnämnda län
der hill'. 

Pli. 75-85 m. är det tunnsått med s igna ler. Ännu är års
tiden liimplig föl' skandinavisk tfc på detta band nnder mör
ker. Pse QSY up! Tysken AFK hal' hörts sända telefoni på 
cirka 70 m. den senaste tiden. 

QST är borttaget i nya Q-listan (gudskelov inte ham-tid
ningen ) . I stället innebär C Q numera a n r o p t i II a Il a. 
Men observera att CQ betydel' i n t e a Il t i d, att . den ro
pande vill ha sval', utan om så önskas måste boks taven K 
följa efter ett anrop (se radiokonventionen ). 

Den bekanta !wl't"ågstationen Sl\'mA, Statens Meteorolo
gisk-Hydrografiska Anstalt i Stockholm, hal' .från 1 januari 
fått anropet ändrat till SMA. Våglängden för de regelbundna 
utsiindningal'Oa ä r 44 meter. 

Motsvarande norskn institut i Oslo, Bergen ' och Tromsö 
ha fått signalel'Oa LMO, LMB oc:h LMT, De begagna fort
farande det numera för röl"lig trafik ocb nindhldio reserve
rade oUlrådet mellan 45 och 50 meter. 

Acronautiska olJservatoriet i Lindenberg hal' gått upp till 
43 III. och heter uu DDX .. Hamburgs flygstation, vars nya 
unrOll är DDM, hal' - efter at.t tilligare ha sänt på 45,3 m. 
- ånyo gil tt ned till 33,25 m., diir den vid mörker inte alls 
börs i Stockholm denna år~tid och vid dager endast svagt. 

På 45 m. kan man höra Le Bourgets flygstation vid Paris 
2G min. över varje hcltimma på dagen, dels sändande väder
lekstelegr[\m föl' flygtrafiken, dels korrespondel'ande med 
GFB, Air Ministry's flygsändare i London . Den sistniimnda 
brukar höras på cirka 32 m., där ä\-en IDO, FLJ (f. d. OCDJ) 

Times WHD, som svarar på .35,5 meter. De båda fartygen 
i Antarktis höras biist, mnx R7, medan WHD är svårare 
att »få in». Den klagade till en början över störningar, men 
nH synes det hn blivit bättre. Möjligen hal' stationen flyttats 
utailför New York. 

Ofta hur expeditionen haft förbindelse med amatörer i 

U. S. A. ocb Nya Zeeland. Tonen på de hörda signalerna har 
\'Urit T2 (500-periorlig \-äxelström). Största ntsikten att höra 
Byn] hal' man under dager häl', alltså från mOl'gonen till 
framemot middagen. Det VOI'e av intresse att fä vet.a om 
lI1!gon anmtn skandinavisk ham-station fått in »sydpolen» och 
PopuHiI' Radio motser tacksamt meddelanden härom. 
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m, fl. sända, Strax nedanför ha vi Philips Eindhovenstation, 
som nu kallas bara PCJ. Dess tider föl' t.elefoniutsändning 
återfinnas på annat ställe. 

Sl\ISUX fick ett pris i den skandinavisk-amerikanska kort
vågstä v!ingen. Det itr föl' övrigt elen enda svenska station, 
som blivit premierad - kanske var det iute fler som del
togo? SM5UX är i varje fall den amatörsändare i Skandina
vien, som uppnått det bästa resultatet, i det den iJaft för
bindelse med Il amerikanska stationer , av vilka 7 bekräftats 
från U. S. A. Priset blir en Sten tor Orfeus högtalare från 
firman A. V. Holm i Stockholm. 

Av de dansim amatörel'Ua va r det oc:kså bara en som fick 
pris, nämligen 7ZG i Nörresundby, som förresten blott hade 
förbinsel se med W1RY. Föl' danskarnas vidkommande var 
resultatet sålunda ytterst magert. Anledningen till att utby
tet inte blev bätt.re än så, anses bero på den olUständigheten, 
att de atmosfiiriska förhlI. Ilandena under den vecka tävlingen 
pågiCk voro allt annat än gynnsamma föl' DX-arbete. 

Amerikanska pristagare blevo: NU3AFU: E. B. Judson, 
4206 River Road N. W. Washington, D. C. W2VC: Louis J. 
Varson, 326 Lufayette Ave., Brooklyn, N. Y. W2CUO: W. C. 
IL Il'win, 156 W 74. St. N. Y. C. N1CJC : P. J . Hitchen, 25G 
Weetamoe St. Hall River, Mass. WlSI: John F. Ege. 
W1AKS: Chatam, Sape Cod, Mass. W8ADG : I.J. Schrader, 
1412 Duelly Ave., Utica, N. Y. 

Svensk Morsemästare 
Den andm svenska tävlingen för 

amatöl'er i Morse-telegrafei'ing, HlI
ordnad av ~. S. A. i december, visar 
att färdigheten är s tOl' i llenna sport. 
Och ändå kan man knappast tala Olu 
ntlgon systematisk träning av de del
tagande. Tråkigt nog voro många a\' 
de skickliga förhindrade att deltaga, 
nu'för antalet tä Ylande IJlev bara 19. 

Denna gång arrangerades Hi v!ingen 
i samråd med tele:;rnfverket pii dess 
llndervi~ningsanstalt., och den fick 
lliirigenolll en balvt officiell kuralc.tiir . 

Nä~ta gllng får lllall hoppas at.t ännu flera skola lockas at.t 
fresta ly c:kan. 

Prisutdelningen ägde rum vid S. S. A:s julfes t, som blev 
en synnerligen lyckad tillställning med ett 30-k'!l deltagare. 
Prislistan fick följande utseende: 

Klass I (125 och 100 takt) , l:a pris (en Stel'll & Stel'll 
kortvågsmottagare) Folke Bergh, SM5UR, svensk amatör
mästare, även hederspris föl' vlilsändning (ett Graham 
Brothers Mullard-sändarrör) ; 2:a pris (Thcnnus antennam
permeter och Philips A. 415) Göran Kruse S~IuTN. 

I[las8 II (80 och 60 takt). l:a pris (en Johan~sons konden
satorsats ) G. Tollerud SM5UE; 2:a pris (en EIA:s volt
mätare och ett Philips B. 40u) T . Elmqulst SM5ZS; 3:e pris 
(en N. K:s Sterlingtelefon) G. Davidson SMo; 4:e pris (ell 
EIA:s kOl'tvågspole) N. K. E. Berglund SM 032. 

Klass III (30--60 takt). l :a pris (2 Baltic siindnrespolar 
och 1 Mattsons anOdbatteri) J . Lagercrantz SMuSV; 2:a 
pris (And ios färgtmnsformntor, Philips B. 40G) S. Öberg 
SMGWG ; 3 :e pris (Cenes hörtelefon ) Lnndin SM5TM, ävell 
bederspris föl' välsändning (Mattsons anodlJutteri)_ 

OlcLboy-p,-i.8 (Forsners Hegra-högtalal'e) : N. '1'amm SiU5TC, 
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391,6 Hamburg 
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382,7 'roulouse 
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374, l Stuttgart 
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333 li'alnJt 
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323,2 Cal'Cliff 
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317,1 Sofia 

314,1 Kral,au 
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308,3 Zagreb 

305,5 Jla rseille 

Anmärkningar 
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Relä f\ir Hamburg. 

I( pl ä för Le ipzig. 

RrJa fiir R~ l'ge ll. 

») Alo ici Ha(lio ']'oU!Otl t-:f'»). 

}«'Ili föl' I)al~ cntr)' .'iXX. 

}( e lii [Öl' rr"nk[lIrt. 

H cW . rö,. Mail ri ,!. 

»)1-1aI1o, Bcrgf'J] hTing'ka~t (' r )}. 

»)Aclltlln~ , :\1 iltplfleut:-:l'1dn lJ Il. L eivzig 
unu DrC'};den». Klud~:-:Iag. 

H"l,i fiir Dal'clltr,l' ~)XX. 

](plil för Wien. 

»~\Ilo, aqui f'~t:1don Hndio B;l1·(·eloll~l». 
Kvinnlig hnlliim:lI" 

Ih·lii rör Stof'l\holnl. 

») Allo H a diojounlal Pralin»), 

»I(aluodbol'g, l~~ ! b (, lJlnl,·n )). 

"Tel le ]10,tc ,Iu petit l'uJ·i 'kn,w •. 

»Undio NalJolin , )(vinlllig hull fllllall . 
:\Ielro utllll. 

nl ·lii fö r Rloe1dlolm. 

nId ltndio l)pl;:!ic!uf' )), 

TI .. Hi [i;rnrc~ lnll, 

J("lä [ör OU\'('II('·.I' "XX. 

lJA eiltllng-. hir')" i~t dit · ~·q··hli,'~jl"(·ltfl J"l1l1k -
tilulldc Br('sl:JH ». . 

Rem rör Varsel!a 11. 

H plii fiir Oan'lIt"y GXX. 

}) Hndin ZUI;I·t: h. 

OCtas t l"r'lii {'(il' Pari s. 

Uti 

2000 

1852 

1744 

Station 

!iII i ZI'II 

Pal'h.: 

1648,3 Ki;lIi~"\\"II"ter
ha\l~('n 

1562,5 J lan'lItr)" il XX 

1502 Lnhti 

1485 

1382 

1365 

1200 

1200 

:110,,1;\'(\ 

Ynnwh/lll 

Jlalala 

'tnlnlml 

Bollen 

1153,8 Knl ulldoorg 

1071 Hil\"er;,um 

1000 

770 

LeningrUll 

ö.sl,:rs nnd 

577 Freiburg 

566 .lugslml''' 

566 HannO\' el' 

554,5 Budnves t 

545,5 Sundsvall 

536,7 :lllincbeu 

528,2 niga 

519,9 Wien 

511,9 Brys"el 

504,2 :llilnllo 

496,7 Oslo 

489,4 Zlirich 

482,3 J),weutry 5 GB 

475,4 Dpl'lill 

468,8 Lyon 

462,2 La ng-en herg 

455,9 Anl'la'n 

455,9 nallzig 

455,9 OOl~en 

455,9 l'ori"grllllll 

455,9 TjJl,u~al(/ 

449,8 Paris It'I'TT 

Anmärkningar 

nAIIo ; id Ratfiotclepholli'lll e Kowno ». 
(;UII;':: - (;(lllg. 

»niel' Hui"on Hollanu». :IIc tronom . 

1I!f'i ('oll1png-lIif' fl'nJ1(~ :li:-:c ~1 (' Ratliollbu
Ilif' , le. po~te li t' (! Ii (' lty », 

»Hi c r ,IPr l)c llt~ehland "ell(l c r . .. ». IteHi 
f ör I y:-;lol statioll l' l'. 

)J J) O\ 'PlItl',V (,tIlling n. Y,u'jC' utlSälHJuing 
iIIINII'!" l\lCU D - tlur-H <> l\: ord av 8 stUm-

1,;U ftlnr. r 

H,'Hi föl' lJill " ingCol' s . 

)) .. \11()! Hatli o :\fo~knw )). 1\Irtronolll . 

))]rnl0, Pohdd Ra<1ioWnl':-;y,awa,) , Kvinn· 
lig' h"lI iilllun, Tonc ma (;, docil g. 

H l' lH rnr Stockholm. 

~ 1'l·l"i. Il:lllio StamblIh), Go ng -Golt;::, 

R,·m fli .. f>toc kboJm. 

R e lii fö r Köpenhamn . 

»Hier Hih' e r,JUm H ollAnU ». !Ilet r o nom . 

R c lä för ~Io ~ k "a. 

I1 e"i föl' Sunu s vall , 

n e Hi föl' Wicn. 

]leIii f Öl' ~[li nellen. 

Re lli föl' IIambul'g'. Vid e~na s~indllill 
g'u r gOtlg' - gUIlj.!; j llall ~CJ'lIa, 

)!l!olli:t , ilt BUllnlll' "t», K\'illJllig hullå 
Ulall. )letrooolH . 

J(,~ lil föl' StMkhnllll , 

)) A chtun~, hier (I c n[ sc!, () Stllntlc in ilny
Cl'll», :\lptrollom , 

Rulo, }tadio Riga. 

))lIiCI' Hatlio 'Vicll». )rctrollOJll , 

)) Allo , iri Hadio B C' I;!iquc» . ~lctt'onom . 

») Lllioll(~ Hndiofooica I ta Ji ::U1 a , l\IilflI10 »). 
Kvinnlig- hnllillllAn, I,lo(;ka , 

»HAlo, (hlo», ~ktl'onom, 

nllnlo Ziirieb». GOng-Gong. 

uj G il ('alling)l . 

»l\('htUl.lg. h ipr dic F' unl\=-, tullu e B erl in)). 
Me tronolll. 

»A 11 0 ie i le P""t,, dl' rallio uiflus iOn ,k's 
P'l"I' tf ,) r,y o Jl · ln -fJoua n, ~Il'tl'ononl. 

»Hi pr wp:-;ltlcut :"wbo SCIHl t! l' I~angen 
h t' l'g' . , , ») , 'l'r ··tonig klocl\l·iugning. 

HaUi fOr Langcllbrl'~. ) 

HeJil föl' Köuig-sberg, 

R elli fÖl' )11111 DO. 

ReJli föl' O~l o, 

Rem tö r Sl o('l;hol"" 

I 
~ 
I 
J 

Gemeli SatTI 

\" il~Hlng<.1 

Il : r l , 

»Allo, id Je PO"tc r a di ophonique de 
j' (' o l~ sU1>cl'ieUI'c ,l re pos tes et tele
gl'aphes dc Pal'h; ". 

l'Ol'ULÄl{ BAl>lO 

POPULÄR RADIOS 
~ .... 
c; ~ 
~ E Station 

>.-
443,8 Bom 

438 Slockholm 

438 ,11 a711!lJvr(Jc t 

432,3 BrUnn 

426,7 ~radril.i 

421,3 Frankfurt a. :11. 

416,1 Kattowitz 

411 DnlJlin 

406 Bern 

401,1 Gla"gow 

396,3 Dulwrc"t 

391,6 Hamourg 

387,1 Genua 

387,1 Bremen 

387,1 DJ'esden 

387,1 Anle:;und 

382)7 'I'oulouse 

378,3 :llnllcl!estel' 

374,1 Stuttgart 

369,9 Se \'i Ila 

365,9 Be J'g-cn 

361,9 Leipzig 

358 London 

354,2 Gruz 

350,5 BaJ'('elona 

346,8 Oöt t:'IJfWfl 

343,2 Pl'ug 

339,8 Köpenballlll 

336,3 Pa ri s l'TT 

333 Neapel 

333 li'alll,n 

329,7 S('hnpl'heck 

326,4 GleiwH7. 

323,2 Cal'cliff 

321,2 Bresiau 

317,1 Sl.i'ia 

314,1 Kral,au 

311,2 Abcl'Ilepn 

308,3 Zagreb 

305,5 ~Ia r , eiJle 

Anmärkningar 

)llJnhlllt' Hlldiufnui('a JtaliuJI:1, HOIII;llJ . 
]\\"illlllig IIH11 ii1l1:l11. 

»Stoc kholm , "1otu!([)., 

HeHi f öl' BodelI 

>'1iallo , Hatlio czc ko"1!),'c n " "a. 13rllo». 
:\r, 'I, I·OIlOlll . 

)) J·;:-;ta<'ioll rJliolt U;HJio )[adrid n, KrillJl 
lig ha Ila IIJH Il , 

).\,('hlulIg', Idel' ] i'runkful't a- :\[. :lUr 
"~ t·II(' . . , ~retl'onom 4 ~ 1. ~oll:; · gong , 

"ITalJo, Pols l" Ra(lIo Katto\\'ilr. », GOllg· 
Gong. 

»Radio Ath Cliath (; SCO». 

»)H a 1o, Radio llel'nn, GOHg- · <';on g . 

ReJä fÖl' D,,,' cn[ry ;;XX. 

R clä iijr Milauo. 

R e lä f iir Hamburg. 

I(plil fö l' Le ip.ig, 

»Alo iei HaIIio ToululI~p )) . 

}( ' Ili föl' ]Ia"cntl')' :iXX , 

}( eJii [Öl' Fr"nk[nr t. 

Hclil . [öl' Madrid. 

»1-1:.110, J3crgrll l ' l'ingka ~ t cr » . 

» Acll t llll~ . ~Iitt(\lfle ut~chJ n lJ(l. L civzig 
und DrC' !-ic! C!\)). 1~lo<:1~ s ln~. 

H .. l'i fiir Danmtl',\' ;lXX , 

H e!il för Wlcn, 

) Allo, aqui p.~t:1(· illn Hndio BaJ'C'c. lOIlU D. 
Kvinnlig hnll:lm:lll. 

»Allo Hauiojoul'lIal ,Pruhtu). 

)}l{alundbol'g , l~ S! iJ (' ulHl\'Il )), 

»lei le po~ tc du peti t P1Ll'i ~ i l.·un e»). 

»Radi o Napoli )) . H\'inlllig hullfllllall. 
:"\[ct:'r ouollt. 

H,'lii fö r I"lockholm, 

,)l d ]~ndio Uf'lg'iflur» . 

J!pJii fi;l' nl'~R lnll. 

lJAelltllng-. hi(' l' j",t tlit· :-:f'lJlv~j:-:C'll o FlIlIk · 
stulIde Il l'( ·!·d u tU , . 

R elli föl' Var"clJa n. 

H f' lii fiir Dan' ll t-ry GXX, 

\) Hndio Zag'l't~ h. 



POPULÄR RADIO 

VÅGLÄNGDSTABELL 

Station 

302,7 Belfll~l 

300 Huizell 

300 Farbcrt! 

297 l'\o! ()(Iup n 

297 ( '!) 

294,1 Henll 

294, l Li ,'crpool 

294,1 I Hnl] 

294,1 Ntoke 

291,3 Lyoll 

288,5 13onl'lH'lllouth 

288,5 j']dinhnrgll 

288,5 Onndce 

288,5 N II"l1l1sefl 

288,5 JlrnMol'(1 

285,7 lliilsingl'O l's 

285,7 Yiuol'g' 

285,7 .T af'ohsta rl 

285,7 l; dtlcvallft 

283 

283 

283 

283 

283 

280,4 

277,8 

275,2 

275,2 

275,2 

272,7 

272,7 

272,7 

270,3 

267,8 

265,5 

265,5 

(1\:0\"110) 

Inllshl'lIck 

Berlin 

Stettin 

lIIIlg'clpuurg 

I~ijni~f..;herg 

JJl'ati:,ln ":1 

..Y orrköpi.lI[j 

J[.wliksv(lll 

'l'llrin 

( 'I ) 

KnisPl'lautel'11 

Sllcl'field 

Nun Sphnl:<tian 

Posen 

:\liills tc l' 

265,5 'J'ro/ll/iillfll/, 

263,2 Klihl 

260,9 T1iirlJy 

258,6 UelgT:1C1 

256;4 Tl'i a;:;t 

254,2 ( ? ) 

252, l Nizza (Nice) 

250 Kiel 

Anmärkningar 

Relii fii!' Dublill. 

Flire 18.40: 300 m , Efter 1 ,8;:;2 m. 

It ~ l:i föl' Göteborg. 

HeW föl' 0"10. 

») 1-Iallo , Hatlio 'l'a llin» , 

Helii föl' DUVCHtl'Y GXX. 

Hel;i föl' Da\'ent:ry GXX. 

ReHi föl' Da\'cntr)' ~,XX. 

Rel;; fli " Lyon 4118,;; .m. 

}{ <; lii (iiI' D:l\'ellt.I'Y (iXX. 

Hclii [li" Da\'entry ;;XX. 

H.clii fl)!" DayC'n tl'Y GXX: 

H"lii fö,· Da\'cntl')' ;lXX. 

Hl'lii [Öl" Dnv('ntl'Y riXX. 

»On,eo, Raclio Tlebi nid». 

Hnlii Hir lIälsi ng'Cors. 

HeHi nir ll:il~illg- fo rs . 

H,,1li flir J!l'-l' lin 47:"),4 m. 

R em Gir Bedin. 

Uplii fö .. Berlin. 

») Achtl1ng, hier ist Kön ig~b e l'g in 
l·l'ellH~l~n »). 

RI'lii fö" Pmg'. 

Relii för Slockholm. 

I ]tt'!ii fiir )Iilano. 

Ht':-;(,l"n~l'ull i{jr G I'cl..-: Innll. 

Hd;i fiir Da\'ent rj' ~XX. 

»Radio San ::-ieba,tinn, iJl stallaclt' en el 
,rOll te lrjl'l01 o. Kvinnlig hallåma n. 

»Ha4lio }'o7.nnll ». l(.'dllnlig- h:ll1.'imnn. 

Hl'lii fÖl" ~Ia lin ;), 

HplH för )iilnlltl. 

l~PHI' l'\'f' l'ad föl' 'J'j u,'ko:o::) o":lki('ll, 

Hel ii [lir ll:lmhnqr. 

Station 

250 Knssel 

250 Linz 

250 Oporto 

250 F).~kils/ww 

250 Ila/mol' 

250 "ii lflc 

247,9 ( ? ) 

245,9 

243,9 

241,9 

240 

238,1 

238, l 

( 'j ) 

Newcastle 

Oslo 

:'\lirnbel'g 

l,' i 1'1/.11 O· 

236,2 ?lr0l11 p<,llier 

236,2 örr7j}'o 

234,4 'J'rondhjelll 

232,6 ( '? ) 

230,8 !Jonis 

230,8 St I'n;;,~burg 

229 

229 

229 

Mal'lno 

Il älsin gbO'l'[j 

Umcå 

227,3 ( '? ) 

225,6 ( ? ) 

223,9 

222,2 

220,6 

219 

219 

219 

219 

217,4 

215,8 

214,3 

212,8 

211,3 

209,8 

208,3 

206,9 

BlllmrpM 

Cork 

Luxemhllrg 

[(arl8lad 

ur ilS kö/.rlsvik 

Flen"burg' 

Klagcnfurt 

( '? ) 

J{alm,,/(t(l 

Biil~ingfors 

( '? i 
St. Etienne 

1';1 le 1'1'110 

205,5 ( '! ) 

204,1 Giivle 

202,7 A'rislilwl/CImn 

201,3 JÖllköpill[j 

200 

196 

( ? ) 

Anmärkningar 

R ell! fö,' l!'rnnkfurt. 

Relli föl' \yi"'ll. 

H('lii föl' Slot'klwhn. 

J!"lii filr Stof'ld,ol m. 

Helii 'för Stockholm . 

~{elii G,l' l~jllkan . 

Helii föl' ~liinch0n. 

HC~""I'\'l'rlld f Ut' l)fillmHl'k, 

Hplii rHI' Lyon. 

n"lii för Stod; holm. 

Hel li föl' Götebol'{;. 

He l,i föl' p;ll'i" . 

Hel:i fö" St.o<.:l;hohn. 

Rplii föl' ~Ialmii. 

II Hel :i fiil' St.od,holm. 

Rp:-;pl'\'C'rnd 1'iir Spnnit'll. 

H0:-:I'l'Vpracl för Jll).!:o~lnden. 

Relii föJ' Duhlin. 

I R,'lil fu,' lJ'rank(UI·t. 

RI'Iii föl' Sloel,holm. 

Helii (l;r Sund~vnll. 

I R e lä för llAmhUl';:r . 

Relä fiir WIen. 

GCIHen:-;::l1U y:lgH-ingtl Il:r 4, 

Hel ä föl' ~.lalll1;;. 
GeJll('n~am \'iig-lling'<1 II :l" fl. 

H elii fUl' Pa ri s. 

}{plii ni .. ~t()(·kholall. 

Ht'lii fllr ~tCH'1.:1101m. 

lt!'lä fö,' St.ockholm. 

Leclig'. 

Helii föl' Stockholm. 

Gl 

II : r 'J 

POPULÄI{ RA])JO 01 

VÅGLÄNGDSTABELL 

" .... " .... eJl<) M ... c: .... c: w 
.A. nmärkningar :C\S U Station Anmärkningar :C\S V Station ME b'oE 0« ,« I >.- >.-

302,7 Belfll~l Relii fi;l' Dublin. 250 Kassel ReW fö,' l!'rnnkful"t. t 300 Hllizen FlJr0 18.40 : 300 m, EHol" 1,8;:>2 m. 250 Linz Relli [ör Wkll. I 300 FarliCI".'7 ]( p lii nir Göt('bol"g-. 250 Oporto - - l 
G ('IlH'Il ::.Hlll 

297 l'\o!o(l!lPI1 250 FJ.~kiI811(.1Ia. f v;'l~.dHng'll 
HcHi för 0"10. H('IU ful' SLot'li:holrn . 

I 
11 :r ~ . 

297 ( '! ) B (I$:cl'vcl'nd f H l' Purtl1~al. 250 Ila/mor H plii nir StOf'I<ij(, lm. 

294,1 Be"nl »Uallo , Hatlio '1'a lljn )}, 250 Siilfh: Helii för Stockholm. J 

294,1 Lil'crpool ](e lii föl' DuveJlt"y "XX. 247,9 ( ? ) H {'s('l'\'pl'ilrl föt' ~pnni(,lI . 
I 

,) 294,1 I 
Bn]] Hel;i för D a vcn t ry ::;XX. 245,9 ( ) U f' S('I'\'e l'l1(l föl' Polt 'll. 

294,1 Ntoke Rclfi för Dawlltry ~,XX. 243,9 Newcastle Ut'lä för Da n.~ nll'r r.xx . 
291,3 J,yon Rclii f Hl' Lyo n 4118,R .m. 241,9 Oslo Itelii fii,' ]~jllkRn. 

288 ,5 130111'1)('l11outll R e lii (;;1' Dfl\'cnt.l"Y !JXX. 240 :'\lirnhel'g H eHi föl" ~liinclH:Il. 

288,5 ]']l1inhl1rgll !telii fUl' Davcntl'j' :;xx. 238,1 ],'inwa, H ('Iii f Ur D o(1en, 

288,5 Dnu!lee J(elii f~)r DavC' ntl'Y ::;XX: 238, l ( 'J ) HC~~I·n'rll(.l fö l' l)nllmnrli: , 

288,5 N\\'I1I1Se[L Hc' Iii [Öl' Da von b ' ) ' ;lXX . 236,2 ilrollt pellier l(clii f Hr Lyon, 

288,5 ]lrnc]fol'cl Ht'lii föl' Dnvrntl'Y !lXX. 236,2 Örr /il'O n,'lii fiir Sto(·];holm. 

285,7 J Iii Isingt'ol's ))Ol1JCO, Rnuio TIchdnkh), 234,4 'J'rontlhjelll HeHi ri.!' H<'l'g"0n . 

285,7 YiuOl'g HH1H ffi l' Bälsi ng'rors, 232,6 ( ,) ) Rc ::>cn'cra t1 iii!' 'l'jpcl;: 11:-:1 0\":1 k jPII, 

285,7 ,TaeHhsr,lCl Helii fi i r lliil ~ i"g'fors . 230,8 flur/i.s Hclli föl' GöteIJo,'g. 

285,7 lJ'dtleval/n H o Iii filr G.ilC'horg. 230,8 Si i'tlssbUl'g H e lii JUl' Pal'i s, 

283 (KoYl1o) - - 229 Malmö I~clii föl' Sto<.:l, holm. 

283 Inl1slll'lIck n."lii f()r Wiell. 229 Hälsingborg H~lii föl' ~[nlmi.i, 

283 Rel'lil1 HI'lli flir IkT'1in 47:;'-1 229 Umeå I H e lii fi il' Stod,holm. m , 

283 Stettin Ite lii flit' licl'Hn. 227,3 ( ? ) R~:-;('l'\' ('r fHl 1'iir Spnnipn, 

te lc 
283 M ag (1 dm r g Bplii föl' Berlin. 225,6 ( ? ) H0~l'rv('rac1 för Jnl.::o~ l n\'ie n. 

280,4 I~ijni~f.ibel'g ») Achtllng, hicl' is t König~b e l'g in 223,9 Bll1w l'pst -- .-
l'l'eLlH~e n )), 

Cork 222,2 Relii föl' Duh.lill, 
277,8 JJrati:, ln ":1 TIt'lä f ö l' Pra g'. 

220,6 Luxemhlll'g 
I 

R,'1ii fU" ~'l'anl\rlll't. 
275,2 S orrköpi.l/g Reli; för S[oekholm. 

219 lCurl8fad U,' lii [öl' Slu<:l,ho lm. l 275,2 J[.ntlil.'svoll I HC'Hi föl' Sllnu, vall. 
, 

f: Cl ll'lcusHm , 

219 (h'1/8 kö/.rlsvik Helii ejj l' Sund:o-:vnU. 
\':1 glihl !::Il 275,2 'l'lll'in 

I ]tt'lii iii!' :\Iilano. 

1 
219 F'lellflUUl'g I R elii föl' llnml'Ul'g', II :1' ,>. 

272,7 ( ? ) Ht':-:f'rn~ l'ull ful' G l'cl..: Innll. 
219 Klagenful't Rc'lä (lir Wie n. 

272,7 KniRPl'lautern Hi·Hi flir b'l'Hnl'(Ul't. 
217,4 ( ? ) G Gnl C' lHU\.!U yugJi.iugtl Il:r 4. 

272,7 Sheffield Hl'lii flir Da" c ntl')' GXX. 
Helä för j),IalmiL 215,8 J{al m,~1Itll 

270,3 San Sp!Jm<tian »Radio San ::.iebastinn, in s tnllnU l' en el GemPllHam \'ii~lling' <1 n : I' :,. 
,route 1'1,,1,10. ](vinnlig hallåman . 214,3 Hiil ~ ingfors - -. , --

267,8 Posen »Ha,lin }'II1.I1:1Jl » . K,illnlig- h:ll1.'imnn. 212,8 ( '? i TIr-:-; Cl'\'('rHd fiiL' 1)" J., ' II. 

265,5 ( ? ) n(,~0t"('ril el fii!' ~'\.II)nnipn. 211,3 St. Etienne H e lii fUl' ) )a ri ~ , 

265,5 :\liillsf e r H e lli Ni\' Tjnn:::Cl'IH'I'~. 209,8 Pntenno - - -
265,5 ? '}'f) llll iilffl JI, HtllH fiir l;()tl·hOI'g". 208,3 ( ? ) ]tt':-:L'I'\'pI'n<1 f ti r HumHnil'Jl . 

263,2 Klilu }:('Iii fiir l'ilngf'-n))f'I'g', 206,9 ( 'J ) (;('IIlI'Il:->:l1ll dll .. dHng-l1 11 : 1' Il. 

260,9 J/iirlilJ Hl'l ii fÖl" )Jahnii. 205,5 ( ! ) (; P JILt'llS:l1l1 Yölg-Hi Il gLi H : I' 7. 

258,6 Uelg-I':lCl - ,- 204,1 Gii v /e ]{plii ni" ~t(wli:hollll. 

l (:t'llU'II:-:fllIl 

256,4 1'l'iQsl Hplii föl' ~iilnllo. 202,7 [\ri8lilll'ha1ll1/, H .. !;i 1';..1" l-'toddlolm . vrl;.!liiug(l 

254,2 ( ? ) H i!HI'l'\"CI'UU 201,3 JUl/kÖllilllj lt"lä f ö l' StocldlOIIl1. J Il:l' 8, ,n, 10. 
fÖl' 'J'j Cw k OS l o \':) k il'fl. 

252,1 Nbr.,.a (Nice) }(I'1ii föl' ;\[nn;c1lk. 200 ( ? ) Leuig'. 

250 Kiel Helä [i.'r llnmblll'll. 196 1((Jrl,~I. 'l'ona Relii föl' Stockholm. 



U~ 

BOR T MED SPRÅKLEKTIONERNA. 
(Forts. frlin sid. 37.) 

dervisningen kan u ta n tvivel den ordinarie. ämneslä
J'aren sköta mim;t lika bra som radiomagistern, till 
och med bättre diirför att han har den personliga 
kontakt med ähörarna, som är nödvändig då det är 
fräga om något så torrt och hårdpluggat som en 
språklektion måste bli, hur förträfflig den än må .vara. 

Lektor Bergmån har själv en gång i ett intervju
uttalande föridarat, att »det sannolikt aldrig kan bli 
fräga om näg.on obligatorisk skolradio, även om vi 
få regelbundna utsändningar varje termin. Skolra
dions uppgift blir att vara ett slags assistentunder
visning och den bör begränsa sina insatser till om
råden; inom vilka den dagliga undervisningen inte 
kan ge något motsvarande». 

Det är inte meningen att här bestrida lämplig
heten av att i de nu pågående utsändningarna upp
tagits'ockstL en serie språklekt ioner. De erfarenheter, 
~om man har att bygga på från tidigare försök, äro 
inte sä omfattande, att man på vederbörligt håll utan 
vidare kan kasta språkradion överbord. Men om vår
terminen 1929 ger samma betyg fran skolorna landet 
runt llOm tidigare - och det finns berättigad anled· 
ning tro att så skall bli fallet - då bör språlmnder
visningen helt strykas från siwiradions schema. 

Håkut6. 

STOCKHOLMS STUDIOLOKALER. 
(Forts. fl' :l. n s id. 39.) 

Vad som främst skiljer den stora studion från dess 
f1iregångare är att all drapering borttagits och p,r
:satts med ljuddämpande material, som är inlagt i 
väggarna. Längs samtliga väggar har å nederde
len uppsatts träpanel, vilken täcker 40 procent av 
väggytan; och utrymmet mellan panelerna, som ligga 
horisontellt, har utfyllts med dämpande beklädnad. 
Samtliga tak och väggar äro inklädda med ett enl{elt 
lager hårfilt med undantag för bortre gavelväggen. 
som försetts med på väggputsen lagd beklädnad av 
plywood. Ovanpå härfilten är klistrat ett lager av 
tuun papp för att få en jämn yta vid den slutliga 
materialbehandlingen, som utgöres av tapet i silver· 
färg. Över hela golvet ligger en mjuk matta . 

:Iföjliglbet att välja olika grader av dämpning. 

Syftemålet med alla dessa arrangemang ä träpa
nelerna, plywoodväggen och de för övrigt helt otäclda 
dörrarna - har varit att införa så mycket perma
nent reflekterande ytor som medges för alstrande 
aven vid radioupptagningen lämplig grad av dämp
ning. Till följd av hårfiltens limbehandling, press· 
ning och tapetsering ha väggytorna blivit långt 
mindre dämpande än i den draperade studion, vilket 
visat sig enbart till fördel. 

Hänsyn har i viss mån ocl,så tagits till det när
varande auditoriets egen inverkan. En fullsatt sa
long ger som bekant mindre ekoverkan och därige-

POPULÄR RåDIO 

nom bättre akustik än en tom. Fullt analogt är det 
för studion. I sådana fall då de medverkande 
äro till antalet mindre, finliS möjlighet att åstad
komma en högre grad av dämpning genom att dra 
för ett i fltora Rtudions mitt anbragt draperi, genom 
vilket studion kan delas i tvenne halvor (il planen 
.över studioutrymmena är draperiet betecknat med 
m-m). Har man belLov av ännu mera dämpning; sä 
finns tillgång härtill i talstudion, vars väggar och 
tak äro helt klädda med draperier. 

Vad slutligen bullerstudion beträffar; har inred-
. ningen där gjorts utan egentlig tanke på akustiken . 
Hen har, såsom förut nämnts, tillkommit i fÖl'flta 
hand för alstring av akustiska effekter, men också 
för att tjänstgöra som flå kallat ekoI'um. Syftet diir· 
med är att ge musikaliska upptagningar i en starkt 
dämpad studio den akustiska bakgl'und, som skapas 
av eko och reflexion i en vanlig flal. Man låter där
för musiken återges aven god högtalare, därefter 
åhyo upptagas aven på lämpligt avstånd placerad 
mikrofon och slutligen parallellt tillföras huvudför
stärimren för den till sändarestationen utgående di
rekta upptagningen. Till följd av den förskjutning, 
som erhålles mellan det primära och det av högtala
ren återgivna, sekundärt upptagna ljudet åstadkom
mes på konstlad väg i viss mån samma verkan florn 
i en icke dämpad 101mioch skapas intrycl{ av större 
"rymd" över det hela. Fördelen med anordningen 
ligger främst däri, att denna pä artificiell väg alst
rade almstik kan efter behag regleras till sin styrka. 
Försök därmed hava gjorts; men metoden har hit· 
tills icke använts. 

DEN EUROPEISKA TELEVISIONEN 
(Forts. frilll sit!. 47.) 

baka i neon-ljusets rödaktiga färg. Plötsligt fram
träder ett ansikte, en sista inställning aven ratt och 
bilden står där fullt tydlig och Idar. Jag känner 
genast igen en av Bairds assistenter. Högtalaren 
kopplas till, och nu kan jag både höra och fle, vad 
det är han har för sig. Varje liten rörelse i ansiktet 
kommer tydligt fram, och för att illusionen skall 
bli fullständig, behöv~r man bara föreställa sig, att 
man sitter på en teater. 

Efter denna vällyclmde demonstration dristar jag 
mig att fråga mr Baird, vad det är som upptar hans 
tid och intresse för ögonblicket. 

- Utom förbättringar av vå r nuvarande modell 
är det stereoskopisk television och television i na· 
turliga fä rger, svarar han. Det l,an inte råda något 
tvivel om att den tid inte är alltför långt borta, då 
man kan sitta hemma i sin bostad och i naturliga 
färger se allt vad som försiggår jorden runt. Precis 
som om man själv vore mitt i händelsernas bränn· 
punkt. Jag kan sitta här i London och se en opera 

BORT MED SPRÅKLEKTIONERNA. 
(Forts. från sid. 37.) 

dervisningen kan utan tvivel den ordinarie . ämneslä
raren sköta minst lika bra som radiomagistern, till 
och med bättre diirför att han har den personliga 
kontakt med åhörarna, som är nödvändig då det är 
fl'äg'a om något så torrt och hårdpluggat som en 
~pråklektion måste bli, hur förträfflig den än må yara. 

Lektor Bergmån har själv en gäng i ett intervju
uttalande förklarat, att »det sannolikt aldrig kan bli 
fräga om nägon obligatorisk skolradio, även om vi 
få regelbundna utsändningar varje termin. Skolra
dions uppgift blir att vara ett slags assistentunder
visning och den bör begränsa sina insatser till om
råden; inom vilka den dagliga undervisningen inte 
kan ge något motsvarande». 

Det är inte meningen att här bestrida lämplig
heten av a.tt i de nu pågående utsändningarna upp
.tagits·ocksfl en serie språldektioncr. De erfarenheter, 
!;om man har att bygga på från tidigare försök, äro 
inte så omfattande, att Ulan på vederbörligt håll utan 
vidare l,an kasta språkradion överbord. Men om vår
terminen 1929 ger samma betyg från skolorna landet 
runt l:;Qm tidigare - och det finns berättigad anled· 
ning tro att så skall bli fallet - då bör språlmnder
visningen helt strykas från skolradions schema. 

Håkute. 

STOCKHOLMS STUDIOLOKALER. 
(Forts. fl':l.n s id . 39.) 

Vad som främst skiljer den stora studion från dess 
t" l'egångare är att all drapering borttagits och p,r
satts med ljuddämpande material, som är inlagt i 
väggarna. Längs samtliga väggar har å nederde
len uppsatts träpanel, vilken täcker 40 procent av 
väggytan; och utrymmet mellan panelerna, som ligga 
horisontellt, har utfyllts med dämpande beklädnad. 
Samtliga tak och väggar äro inklädda med ett enkelt 
lager hårfilt med undantag för bortre gavelväggen. 
som försetts med på väggputsen lagd beklädnad av 
plywood. Ovanpå hlirfilten är klistrat ett lager av 
tunn papp för att få en jämn yta vid den slutliga 
materialbehandlingen, som utgöres av tapet i silver· 
färg. Över hela golvet ligger en mjuk matta. 

:I'löjlighet att välja olika grader av dämpning. 

Syftemålet med alla dessa arrangemang ä träpa
nelerna, plywoodväggen och de för övrigt helt otäcl,ta 
dörrarna - har varit att införa så mycket perma
nent reflekterande ytor som medges för alstrande 
aven vid radioupptagningen lämplig grad av dämp
ning. Till följd av hlirfiltens lim behandling, press
ning och tapetsering ha väggytorna blivit långt 
mindre dämpande än i den draperade studion, vilket 
visat sig enbart till fördel. 

Hänsyn har i viss mån ocl,så tagits till det när
varande auditoriets egen inverlmn. En fullsatt sa
long ger som bekant mindre ekoverkan och därige-

POPULÄR RADIO 

nom bättre almstik än en tom. Fullt analogt är det 
för studion. I sådana fall då de medverkande 
äro till antalet mindre, finns möjlighet att åstad
komma en högre grad av dämpning genom att dra 
för ett i stora studions mitt anbragt draperi, genom 
vilket studion kan delas i tvenne halvor (ii planen 
-över studioutrymmena är draperiet betecknat med 
m-m). Har man behov av ännu mera dämpning: så 
finns tillgång härtill i talstudion, vars väggar och 
tak äro helt klädda med draperier. 

Vad slutligen bullerstudion beträffar; har inred
ningen där gjorts utan egentlig tanke på akustiken. 
D.en har, såsom förut nämnts, tillkommit i första 
hand för alstring av akustiska effekter, men också 
för att tjänstgöra som så kallat ekoI'um. Syftet där
med är att ge musikalisIm upptagningar i en starkt 
dämpad studio den akustiska bakgr'und, som skapas 
av eko och reflexion i en vanlig sal. Man låter där
för musiken återges aven god högtalare, därefter 
åhyo upptagas aven på lämpligt avstånd placerad 
mikrofon och slutligen parallellt tillföras huvudför
stärkaren för den till sändarestationen utgående di
relda upptagningen. Till följd av den förskjutning, 
som erhiilles mellan det primära och det av högtala
ren återgivna, sekundärt upptagna ljudet åstadkom
mes på konstlad väg i viss mån samma verkan som 
i en icke dämpad 101mIoch skapas intrycl, av större 
"rymd" över det hela. Fördelen med anordningen 
ligger främst däri, att denna pä artificiell väg alst
rade akustik kan efter behag regleras till sin styrka. 
Försök därmed hava gjorts; men metoden har hit· 
tills icke använts. 

DEN EUROPEISKA TELEVISIONEN 
(Forts. fril.ll si<1. 47.) 

baka i neon-ljusets rödaktiga färg. Plötsligt fram
träder ett ansikte, en sista inställning aven ratt och 
bilden står där fullt tydlig och Idar. Jag känner 
genast igen en av Bairds assistenter. Högtalaren 
kopplas till, och nu kan jag både höra och se, vad 
det är han har för sig. Varje liten rörelse i ansiktet 
kommer tydligt fram, och föl' att illusionen skall 
bli fullständig, behöv~r man bara föreställa sig, att 
man sitter på en teater. 

Efter denna vällyckade demonstration dristar jag 
mig att fråga mr Baird, vad det är som upptar hans 
tid och intresse för ögonblicket. 

- Utom förbättringar av vål' nuvarande modell 
är det stereoskopisk television och television i na
turliga färger, svarar han . Det l{an inte råda något 
tvivel om att den tid inte är alltför långt borta, då 
man kan sitta hemma i sin bostad och i naturliga 
färger se allt vad som försiggår jorden runt. Precis 
som om man själv vore mitt i händelsernas bränn
punkt. Jag kan sitta här i London och se en opera 
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i Par'is, ett skftdespel i Wieu: kall se vad som bäll
del' i Petrogracl, New York, San Franciseo, Killa, 
.fapull, kort Ragt hela viiriden. Alla griillser Plt jOI'
dpn IWlllma att ntpJåwlR liksom dc J'cfhlll ut.plånatR 
i etel'll. W. 

NATMOTTAGRENS ST ABIUSERING. 
(Forts. fra n sid. 02.) 

högfteln'pnta strömmarna borta hån anodstl'ölllstill 
förseIn. Både detta motsU\l1d ocb lllotständet R böj' 
vara av ell typ, som hal' ringa spriduingskapacitet. 
IIögfl'ekvenSell i allodlu·etsen föl' det första r örct fö
res till glödt.råden med bjälp av kondensatorerna 
GJ , Gl oeh G2 • På diagrallll.llet sel' Ulan G5 förbumlell 
med jOl'llell föl' aH visa metoden. I v(~rklighetell sknl
le mall i en mottagare av denna relativt ringa st01'
lek lika väl kunna koppla Gr, till den ena ändan av 
glödtråden i högfrekvcnsröl'et, utan att detta skulle 
ge a.nledning till störningar. 

En anllan källa till instabilitet ocb handkapacitel 
illföreiS ofta i mottagm'e, genom att lIlan åsidosi-i.tter 
den r(~gel, enligt Vill{ell lllottagm'(~ns avskiil'muing el
le)' inkapsling inte fär ingö. såsOIn del aven avstiimd 
hets. En av de viirsta försyndelserna i denna rild
niug består i att man förbinder den ena iiudan av 
spolen L (fig. G) med en punht på avsl{ärmningell 
Ocll 1'otorn i den variabla kOlldellsatorn G med en 
annan pnul,t på avskäI'Ulllingen. Samma regel sä.gel' 
\'idare, <ltt gaUerkolldellsatorn, fle.n variabla lwndell
~atof'l1s stator och dell andra ii.ndan av spolen llIed 
tillhörande ledningar lwlste httllas på tillbörligt a\'
i'Wnd från avsl{äl'mningen: då varje kapacitet menall 
dessa delar och avskärmnillgen kommer att ligga 
parallellt med nidkondensatorn och aJltsft orsalml': 
att en liten b6tkdel a v dc högfrekventa strÖIl1111arllH 
flyta genom a vskär:mningen. 

KOJlClensatorerna C7 och Gs skola ha ett samlat 
1l10tstCllId, SOUl iiI' i\.tskilliga gilllgeI' mindre ~i.n mot
stfmdet: H;l. Om t. ex. dessa lwndensatorers storleh 
ii.r l mfd är motstfmdet vid parellellkoppling vid 
25 perioder omkring 3,000 ohm och Jet är då läJl1jJUgt 
att ta ett motstånd på rnIDst 100,000 ohm som H3 . De
tektorns anoJspiilming lmn varieras genom att ändra 
<lllsJutningsp1ll11{teu på Rö. Ett anuat raffinemang, 
som knappast är nödvändigt i en mottagare av deulla 
storlek, är filtret H 4 - R(; i galleJ'kretsen pft sista rör
t'et. I h~i.lldelse mottagaren drives pft ukströmsllät är 
det klokt att anbringa en kondensator mellan tele
fonen Tf oeh sista rörets anod för att isolera tele
fonen eller högtalaren flllJstii.ndigt från belysllings
nätet. 

EN ENKEL KOR TVÅGSSANDARE. 
(Forts . fran sid. 03.) 

kortvilgsmottagare redan fiulls. Sedan g"löclström
men först släppts på och antelUlkopplingcn gjorts 
II1yclwt lÖR, tryckeR nyckeln ned. Nlilliamperemetern 

gÖl' dä ett visst, gallska utet. utslag. Sedan vrides 
a\'stämningskondensatOl'n sakta övel' bela omri'tdet. 
Vid 4~ m. gttl' strömmen geuom instrlIlllentet tydligt 
uJlP och gftl' sedan ned igen, d ~t denna punkt passe
I'ati:i. Siinduren stämmes Ull av till 42 m. och anteull 
kopplingen ökas sakta. Då går mera energi ut i an
tellnen och alltså ökar utslaget ,1 A. Lampan i det 
fiil'lJt ollltalade va l'vet lyser sYllllel'ugcll kraftigt vid 
lös antennkopplillg, llleu lllillskm' i ljlli'RtYJ'ka aIlt
pftersom kopplillgen öka!';. KoppJillgRgl'aden bör ökas 
i'å lllllgt, att J enna lampa nätt och jämt syneR glöda. 
OlmlS kopplingen ytterligal'C', slutar sii.uclarell att 
svänga, vilket åtmillstolle när man anviiuder lågtem
pcratul'l'ör kan ge upphov till obehagliga strÖllll'US
llingar genom rören. 

Sälldaren!'; tOll kontrollerai:i "edan i mottagaren 
llrt n rtgOI1 ö\"erton eller på dubbl,l Vö.gell. Om tonen 
»kippar», d. v. s. frekvensen iiudras ntlgot jnst efteJ' 
d(~t nyckeln tryckts ned , lan (letta avhjälpas delR 
genom att flytta uttaget U lliil'lll<1l'e spolens mitt
punkt del!'; genom att öka lIlotsUtucleti gallerHic1mll. 
Aven en minskning av anteunkopplingen medför sta
digarp oeh bättre ton. Det iir av stOl' vikt för möj
ligheten att på långa a\'stå1l!1 uppfatta en signal, att 
fleR!'; tOll är r en och stadig. Dessutom bör en amatör 
alltid hillla på siu viil'digltet genom att a lclrig i Ol)Ö

dall släppa ut några ostadiga och »kippiga» signaler. 
I detta sammauhang kan pftpekas, att man ej böl' ha 
llye!{eln och sändHrCJl pil RamIlla b()I'(1 ll ~t gnIl1cl n\" 
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I'OP1jLÄl~ HAnro 

i Par'is, ett slddespel i \Vieu , kall se vad som bäu
dCI' i Petrograd, Ke\\' York, San Francisco, Kina, 
,ravan IWl'i" r,;agt hela. vih'lden , Alla gränser på jor-. , ~ 

dl'n Iwltll1la att lltplållHS lihom de ]'Nlall utplånats 
i eterll, W, 

NATMOTTAGRENS ST A13IUSERING, 
(Forts, från s id, 02,) 

högfrckrenta strömmarna Dorta fdin an~c1stl'ömsti~] 
förse]n, Både detta motstånd oc!J tllotst umlet R boJ' 
vara aven typ, som hal' ringa spridningskapacite,~' 
IIögfrekYellSel1 i anodkretsen för det första röret fo
res till glödtråden med hjälp a\' kondensatorerna 
C;;, el och e~ . P å diagranlluet sel' man <?ö förbUlHlell 
med jorden föl' a.tt visa metoden. I vl~l'kllgheteD skul
le mall i en mottagare av denna relativt ['inga st01'
lel{ lil{a väl kunna koppla er, till den ena ändan n\' 
glödtrfiden i högfrekvensröl'et, utan att detta skulle 
ge anlcdlling till störningar. . . 

En anllan l{il.lla till instabilitet och hal1dkapaCltet 
införes ofta i mottagare, genom att ma.n åsitlos~ltter 
den regel , enligt vilken 1ll0Hagarmls avsl{Ul'luning el
le]' inl,apslillg inte ful' ingä såsom del av cn a\'stiimd 
kl'e1!S. En av de vi.lrsta försyndelsel'ua i denna rild
nilJ<Y består i att man förbinder den ena iludan av 
;;polell L (fig. i) med en punl{t pil fl vskU.rmuingell 
och rotorn i den variabla kOllclellsatorn e med en 
annan puuht p<'t avskärmningen. Sa mma regel sä.ger 
ridare, att gaUeJ'kondensatorIl, flen variabla kondell
~atof'lls stator och deu andra itndan av spolen med 
tilllJörallde ledningar måste Mllas på tillbörligt av
"tånd från avsld.i.rmningen, då varje kapacitet mel1an 
dessa delar och avskärmningen kommer att ligga 
parallell t mcd nidkol1densatol'll och alltså orsalml', 
att en liten brrlkdel av de !Jögfrekventa strömmarllH 
flyta genom avskärmningen. 

Kondcnsatorerna C7 och Cs slwla ha ett sall1lat 
ll1otstfllld, som iiI' åtsldlliga gånger mindre än mot
stflndet R 3 • Om t. ex, dessa lWlldensatorel's storlel;: 
år 1 mfll ' är motståndet vid parellellkoppling vid 
25 perioder omln'ing 3,000 ohm och det är cUi. lämpligt 
att ta ett motstånd på lllWJSt 100,000 ohm som R3 . De
tektorns unodspilnniug lmn varieras g nom att ändra 
<Lnslutningsplll1kten på Rö. Ett annat raffinemang, 
som knappast är nödvändigt i en mottag'are av denua 
storkl, är filtret R4-R(; i gallcl'kretsen ph sista l'ör
ret. I l~älldel sc mottagaren drives prl likströmsnät är 
det klokt att anbriuga en kondensator mellan tele· 
fonen Tf och s ista rörets anod föl' att isolera tele
fonen eller högtnIaren flllJståncligt från belysll ings
niHet. 

EN ENKEL KORTVÅGSSANDARE, 
(Forts, [t'ån sid. 03,) 

kortvågsmottagare redan 1i11US. Sedan. glödst~'öm
men först släppts på och antelU1kopplll1gcll gJorts 
Jllyclmt lös , trycl,es nyel;:eln ned. lVIilliamperemetern 
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gÖl' da ett visst, gallsIw. litet uts lag. Sedan vrides 
an,tilm.ningskollllensatorn sakta över ll ela området. 
Vid 42 tu. g~lr strömmen geuolll instrulllentet tydligt 
llPP och går i'ie(lan ned igen : drl dellJnl punkt passe· 
l'ats. Siin(hll'en sti-immc llll av till 42 m. oeh anteull 
kopplingcn ökas sakta. Då går mera energi ut i an
telmen och alltså ökar utslaget ,'I A. Lampan i det 
!'ömt om talade va ['vet lyser synnerligen kraftigt vid 
lös antenllkoppling, l1\l' n min;:;knr i ljusstyrka allt
pftcrr,;om kopplingen öka!';, Kopplingsgl'aden bör ökas 
så ll111gt, att dellna lampa nätt ()eb jämt synell glöda. 
()]m:; kopplingen yth~l'liga1'e, !Slutar sii.udarell att 
sviinga, vilket i'ttminsi:one när man anvitnder lågtem
peratul'l'Öl' kan ge upphov Wl obehagliga strönu'us-
niugar genom rören. . 

Sälldaren;:; tOll kont1'ollera!> sellun l mottagaren 
prl ntlgoll ö\'el'ton eller på ullbbla vågeu. Om tonelI 
»kippar» , d . \'. s. frekveuRell itudras nil.got just efter 
df!t nyckeln tryckts ned, ka n tIetta avhjälpas dels 
genon'l att flytta uttaget U niil'IlHU'C Rpolens ll1itt
i~ llnkt dels genom att öka lllotstlllldet i gallerHlclmn. 
Aven en minskning ay al1teuukopplingCJl medför sta
digare och bättre ton . Det iiI' av stOl' vikt.för möj
ligheten att på långa avstå]l<l uppfatta en SIgnal, att 
flp i'iR tOll Ur ren oc!J stadig. Dessutom bör cn amatö]' 
alltid hålla på siu värdighet genom att aldrig i OIJÖ
dan sHtppa ut nfigra ostadiga och »kippiga.» signaler, 
I detta sammanhang kan påpelms, att man ej bÖl' !Ja 
Ilyekeln ocll sändareu pil RumlIla bo]'(l på gru nel ~lY 
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de :,; I,ölkli illgal', ;;U III a lltid kUJlua ll pvh'iida niil' lIIall 
t l' Ipg l'aJcral ': 

. '1. uo(hpii,1J llill g;;r l'[lga 1\ hntl,:lI: ya ra ga Il s ka S"fl r 
li'::;1. I dc :,;amh illl el l : dill' det l inJlC':; t ill g~i ll g ti ll ~20 
1'011. (' II 'i' kallsl;(, l, o, lJI , ,*40 I'o lt lik ström ilt' 'a
];('11 ga Jlska ('nkel. lIm' Illall i ,,{-iillet \-i lx.ld strölu, m I' 

luall 1I'Hll"j'ol 'lIlera 0('11 likl'iktll dCWJa, E'iil' s mil pf, 

I' e l, t l'r .ka ll (let d eka <la ::;(; I'il'koppla eH pal' I-n nli ga 
<I i!O(JSpiilll1 ltlgsappm'Hl pr fö l' l'ilx(d "tl'ÖIll , t I'il l';:;ta 
fall filr lIlHntill gr ipa dc i Iilngd('1I dye!,ara lol'l'lla j
{(,I'il ~ l'Jla, 

Betrilffa 1\(1" dl' I' ('~ n l ta t, "om ];:u ull a u VPJl tlS med 
"tl enl:la medel, iil'o de II iistan sagolika, Otaliga 
pX(' lIlpe l fillnas, ..Hed ett li tet kl'aftfön;tii.l'kal'l'ÖI' och 
('n a nocl s}Jilnning pil 2:!O l 'oH ':;<lUlI CJ} tillförd anod
;;!' I'iim :11' omkl', ~;:; lila " alJtsrl C:U il,:J watL ii I' de l. 
illl(' :lil " II iIgot O\': lIIligt. :lit Ill il1l klll öH'l'hl'ygga _\1'
lallkl\. OJ!1 Hutl'T1u[i,I,lli'lll<llldell:l iil:o någorluuda go
dn, Den ('I'fl'lz{ , >;O lll tilll'(il'<'s ::;iilltlal'('ll, iil'.in d:1 l il,:n 

::;lor' ,,0 l11 J'ÖJ'bl' lIkJl.iugl'1l ho;; ('Il 1':111lig 3-lju s Illctall 
Il 'i lL! ;; lalllpa, lTl('U li t i aJ l i e ll 11011 g:ir pIlLlast OTll!;t 'illg 
('Il tred ;jetle l fil' d elln a ('Hekt, 

J)(,1l hill ' i kOl'llH'1' beskt'lYJla ,,~illCl;ll'eJI kan 1ll~' cket 

liilt giil'a" :llll'iilldb:ll' fiil' {t:! l'l'oni o (' h "i " ko!;1 S,' 1l<11 '(' 

;1 ( ' I'I; OlllJllfL till dpt t'a ilJllllC, De "id Ll'a[ik mellan 
:llllat.;)'('\, ödi ga fO'l'IlJ('I'II;l III , III. " kol:l iin'll hl'h:llldla,:; 

i ('II kr)]lllllall;I( ~ a\'t il;(' 1. 
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Fri'lga: .1 ) Har ti illkt 1\\l\'iilld;1 "II hilack11l1l111,!I(\\' (Ii 
1' ,IIt) I il! g lii(jsLl'iillllll('II, Il 11 I' m'IIl"':l Oh lllS llloL,t;lll" h,,
iIiil' ':; fii l' alt !1edhl'iu ,:!;a sllii lluing:l' ll till -l \'(l l l'~ SI\'ÖIIISI~'l'I"lll 

ii l ' O,OS + O,()(j+O,] i) = O,~0 aOlIl. 
2) Ä r <het IU;:gitU g-l , l' ilk"1I pol 1'tl h'litPl'i,,1 "0111 11IOI"liill

det i ll kupplas ll rl '~ 
3) Kall mall <lIIl'iillLl a ett 1'1l1l1ig:1 l1lottag'a rriir, t, l'X, H, I':, 

U -l at t lilo' j];:!a l'iixe!::;tdil1l [ii r allod ," p iinllillg'; 
,I i 11111' ,,101' e rfekt kan i 1';;1 fnll ,'Il: d y lik t 1i't1lll!:1: 
1)) Hn r stOl' kapaci tet' fil l' I'n hlt",kk',lIHlL'll:;a lor, I'al'~ hiId:! 

he ] ; i ~'~ i'tro 50 x50 Ulm, m e(] ,i,.;o lahol.l :11' 'I II 1l1l11:S g' lill1lll (,J"~ 

O)" 'Ä r denIla isolalioll ,~lllJnn l ;·dng·~~ iikt" r nit' 11() ,·o}ls \';i~(\l · 
~ f I"ÖUI '! :: 

7 ) lIuI' llt tUlga 1'.'\1'1' 0,;;0 1I1111: ~ dllhbe ll honIl1l1s~ i'1I1111 ('11 
tri'tt! erf:ordr:I S lill 0 11 1'lll'iOlllt't,,1' J'ii r 1 ' ;ig l ii ll ,~d,;onl l 'iid('I ' :wo 
- tiOn 111 1'1'1'1' '! Hl'~k l'i l' \'[1 p: lii 1lg-1!t' 11 I' id di r pkl'kojlpbd Il ni ('Ull 

IJdl 1'1 )\0 1' Odl stalor i ~c~ l'i ( ', <li lo p;tr:1IlPl I, dito IlH'Ll :i(l <: I1 I : ~ 

rÖI'kol'Lni Jlgskondell ~ ;1 t nl". o l Il \\- .i l' t' I C" s, 

Snu' : 1 ) CLl'lw 7 Ohlll. 
~) ,/ a, i 1111 \' \](l~ak, 
:\ (lC'lI ") Kcj , n. R 1:\,[ (TeleJ' lInkpll ) iiI', S[I"O U! J'I';IIII ,e:,olr 

a\' r, ir l'l" !la(a ett 4 yoU ::: l,!g-i' l'e k \"' ll s l', i r slii rknrrii l', O!iiIllll' 
li.~c li k l'iktal'l'ö r neu 1J1l1iij li ~t, alt :11ll'iillda I' i,! LIiigspiillllill;!, 
J. iill1j1li g-t: iiI' Hau!I teon l~ l! f'r likllaHIIE', ~l röIII s t,v rk;\II ii r hero, 
l'lI,le a l ' ele n i I ransfo rnl}lll!rll~ prilll iirlin<lniug: p i'tS!iipphl 
::; piill ll i ngl' n S:IlII t. o ln l'ii rel flrile tar Ill er! II e l- e ll, ' r ltaln';i;!, 
J):I llppg ift fJlll uilts pi;nllinp; o(' h pP l'iodl:,11 s flkna ,;, knll (':\;1 1; [ 

" tl'(i lll ;:{' ~Tk:l inte npp,~ps, 1111'11 (1I'n böl' h li 1ll1'1l;t1l '10 'wh ]~,i 

Illillialll)l , ,' id Slliillllillg-Hr H;()-:~()n nllr. 
:i) Kapn citeteIl blir D!14 (' III. 11I1,!::p fi'tr, ( :Iillllll ('I'I,I':J!i{ptcn 

nll'i('l'al' <liHI C'kU'icit' cl", koll~lnnl e ll OC' h <! it rl1lc',1 kapu (' i tei('IL 
!i ) Xej, 
.. ) Ean i1l 1 e bPSl'll rn ~ ,l;[ I'ariollll't prn ;:: s polrörsdinl c nsio

11 \' r I1lliimllat s i f1'hgan, 

1<~ I'rlga : il) ,h ' like n anl C'dlIinl!; llpps i ilr :111 1 fiir 1lI ,1'l'1;l'1 
,,:prHkaIldl', odl prl l'i lk('j sii I r. H I-Iljii IIWS !lp{' ,! 

!J) P:, I'i lket ,;iin ,I dlji i lpe,; ]ii! l;;st: s n ITl't J'riin tTHII,,!'or
111:11 ()rSllti iOIl'! 

10) \'i lIn ~~() 1' 011 ;; ;;O-pcriodi ,~ I'iixl' l"l l',illl od] '~ II l{adio l:!, 
apP'!L'aJ. l"iir hii,~ " p iinn ing' fii r (' l i;:''''I ' r fl n l;l",lig-('lI , d 'l e n II jii lJl
g'('IU'l"fltol' ii): i gi'I IIP:, (H·h rl'; 'l g'iI ~ (JU l lI i l g'td dHrc ll lo l i ir n TI 

10: l ' i l ' ~l. Ö s l 1 11 n d , 

Sval': 1') ' -lllllig:l s te allkrll1;lI ,;;Plt ii I' <[;'llig;1 hat'I"I'iCl', m , 
lalldn el g'liid "lr(iL1I ';HI'!'1111J1lI:l10!'. lll'nsl lla l, i(I I1 ; II ,,,"'I 1' S:l1111 
o X(' tliernL!e kO lII Hkiytor \'id ~ kl'I1I"ll', i I'li1'l1:"lllal'l' el!:, Koppl n 
Pli :! liIi l(l'ol'a1'arl" kOll(]r' lI ~n t(j1' 1I1l'IIaJl :.I11o<lil:l)'("I'il' I" ])l(\ ~
o(' h 1l 1illll:.::vo1ill' ellpl" J..:.cip P it: JI~ · ll. (J lll Yid. 1l1 iilnillg ll..tgOll 

lkl :II' ha {teriet. \'isar sig (l iil t. S,! kO rl ;: lll1 d P 111 l: l il p!. :\l ,il 
' lI 'l,I1I1I111atorll llllllt'r g-il llg-, lIar spi innil1g'1'1l ;:j11 I1kiI' lil! al' 
fil l Jri ).;::1111';11 ;llIp:i\'ell llli ni u) i sp:i uuiug ])()t" Ol ll l:itld H i ti g- \'(\ 1'1.:• 

"tiiIlas, ' l' iil ,;€' a{t g-o,1 knlllukc fillll s ," I'('rn llt ; a P)1:l rnt (' IL 
Fiil';;,il, 1lIl'Ll IHLh lll >i ll i; r. ;':0111 jord, 

n) rrnI1l:,:,r(Jl 'lJ l:lt(lr~t11"J't'1 g.1 1' 1!ug inlp alt h f' l r fil hOl't. ~L( '1l 

fj il'sök auonlwl a lll l' lIll1'lI ': slriicklli ll'" DO ",rader lllol knlftl pLl
lling"PII !' rikt11ing. 

1(1.1 (1111 I'i ir hi i;.;- ~ ]lii Ilni II ,:':' 1H'l'n ra ,; iliil' :lllluii lan <Iii I'om giira~ 
till kl'afnlistrihllli"ren, 

.\! II c ,~, h t: J' II} 1 92? 

-- -. ~ 

fil 

d e :s 1, al;lIillg;I I' , ,'<Olll ;1I11id kUlIua npvil'iidn nill' lIlall 
lp lpgnl1'cl'al': 

Allo(l~p tiullillg~rl'aga n l)l'nl,:u' rara gall~ka svå l' 
lö,.;l. I d c ~amhill1uI : diil' det I i nJlC:'; t illg-ang ti ll :!20 
\'01 1 <, li d kanske I. o, III. -iJO \'flit likströJIl i ii' ';t

I,l'n ga Jl~ka l'nkel. Ilal ' mall i ,' I'ii ll e l ,'ih:clstl'iitu , ffu' 
JlInn il'HlIsfol'mcl'<1 (j('1! likl'ikta d ellJla, PÖl' S ill ;) d 
I'r Upl' ka LL det )'i i<.:ka ntL ~l' I'; l'kOpp'J:l di p a l' \'Flnli ga 
:lllo(/ sp iilll1 Lllgstlppm'n 1t: r tÖ l' \'ii xd"hölll, l \'iil'R ht 
fal l f,h IIIHlllill gl'ipa dl! i l iingd('11 dyelJ:11':l iol'l'bn t--
1 P I 'il~ l'na, 

Betl'iiffa IIdl' de 1'C'Sn lta l', ~(lIU ku ulla \I l>pn rlS mcd 
~,'t enl,la JII e(lcl, ill'o dc lIih;t<11l sagolil;a, Otaliga 
(',,-p lIlpe l fillnas, .. )led ctt litet kntflföl'8tii.rkalTÖI' ol:h 
1'11 anocls]Jäl1n illg p.l 2:W rolt >;auil e.n till förd Hnotl
~tl'iilll <l r (lJlUU', ~;:; ma " alJt~ä c:a. ;i,G watt: ~ir d e l 
inl f> .lils II iigot O\',lIt1igl, alt IIlnn klll ijn'l'hl'yg-g:l _\1' 
lallil'II , OJll Hllt('TIU[iil' lt flllalldella ii. ro nagOl'lllllda go
d , l, Dcn ('('1'1'1, 1, 'iOIJI lilll'\'II'('8 sil nd:tl'('ll. ä l ' .in d,l l ihl 
, ' [O)' ",onl J'Öl'bl'lIkJlill gl'1l lll)>; ( 'Il \':u l lig 0- ljll fi JlIctall 
Il'il<l s];lIl1pa, JIl l' !l li t i ,1Itlellnell g,lr v ll (laiit OI1l1, I';lIg 

(' II lTp.<lj l!tl el HV d ellll a. dJekt. 
J)PIl hiil' i kOl 'llwl' lws kl 'l \'Jl:l :-:tiurlal'pJI kan mycket 

liilt g-iil '<I'" :l1I\'iill<lb:ll' flil' I('ldoni oc h \'i ~ko l , 1 >;l' Il ;H(' 

{ilC' I'] 'O Il IIlID. till aplta iilllll C, ])e "i(1 Ll':t[ik JUcllall 
:I 111;i1i'JI'(' I' ii l'liga fUI ' nIC' I' II;) III, III. s!;llla ii n 'lI lJPI I: IIIlII:l:'; 

i ;'11 'l;O I1lIIl <1II1 }I ' ,HI i!;('1. 

-1'0, 

"= 
2 
ro: 
;,..: 

" ;:: 

~ 

- ;;. 
:::: -

~ Ö 
'f. 

f.~i~f:t~~ 
=:. := ;;;- - -

!. 
; ;.. 

~ 
~ 

'"" ~ 
,,--

" -
-

-
"'3 'f. 

_I ;: .:., .:.; .:.:. :.:. .:..:: l~ =- ~ =- -':' 1 -:'1 :::- 7:: :., ':,. : ?i: 
,-

-

POl'lj l , j\1t lL\ I)[(l 

P Ollll liil' H>1!lio hps ,,:U':t l' Hlll1 !' I' lk llllH 
I'llbl'i1; .Il ln 1'1', 1;';'01', "0111 klll1l!:1 "111'11 :lY 

a1 i1 niilll. illll'f':--::--:l' f iir l ,is ",kr<'l :--:(, I1, H:l1' 

Si lI i1 ,l!'OI 1ll(' 1' lI "P (~<.:i('llt. ;tri I'l 'rlga (llll 
()!: Il iill ~ka l' 0 1l1 ,l!',1l' lult' S \':I l' p r ill'(: \" 
ni [>.I gl 'S 0 11 111 i 1111)'(' 1!01lOl':l r IIl !) ! 1' 0:--: 1-
fiil'sk( tll , 

Fråga: 1 ) Hal' ti illkt u II,'i illlia ('II hi1ackllllllllat,,1' IIi 
"(11 ) lill g li ,(j,.;lJ'i'IIlIIIl'II, H11l' 111'11I;,.:-a o hl1\ >; llIolsl 'llIli hl'
hO"" fii r uti' II cdl11"i ll~a spiillUil1i!'I'U lill -I- ""II ': :--;II'ÖIlI SI,l' I'];;111 
ii I' O,OS + U,(J(j+O,l ii = n,:!!) :tOl[l, 

'2) Ä r (h't 1ik,~itlig-t , dlkt'lI pol pii h:lilPril' l s"m 111"1 :--:1 a 11-

lillt illkopphlS p rl 'f 
8) Kall mall <l lll'iiu!la elt. \' ;[lIlig:t l11ollag'n rr j il', I. P:\:, lt, E, 

1:\.1, al't lil;x iktn ,'iixe l s lrÖl1l iij l' aIIOd~piillllillg- '; 

-Ii Hill ' ~I:Ol' e rfekt kllll i fi~ Jall t'IL d y li kt [iim Ila ? 
ij) lInr s l'ol' kapac i te t Ni r pli hl(wkk() 11C1plI ;,;alnl', ,'al'S h' lrl n 

h l'!iig'g- ii l'o i)O X i)O Ulm, med i"olnliolJ ;t\' ·,0 IIUII: S ;,.:-li "lIl ll'I"~ 
(i) Ä r (] Pl1lHl ho lalioll g-C Il(l IIl Shlg-,~si ik~' r flil ' no 1'011 " I'ii~t'\ , 

;;; ll'ii lll '! 
7) Hul' m;LlIga " rt l'\' 1l,;;1I 111111: " clllltbe ll h OI 11 II """1111 II ll t'lI 

tt 'lid c l"[ordl':l ;; lill ('II "a1'i(J1I1 ,'[(' r fiil' I':1glii ll".-d >;oll ll':l d l'l' :Wo 
- (iOO 11)('1'1'1' ': H l 'skri,' " :lgIii 1Ig',ll' !I \'id II i I' pktkoj)pll1 d il 111 ('11 11 

udJ 1',110 1' O('Lt ",1': 11(11' i ~e 1'i (', tiil" J1:ll'alll'll, dito 11)('([ ;;(1 ( ' Il1:~ 

f(j I'k()rlllin~~kondel1s11lnl', 01,1 \\ ' Å l' l' I c"~, 

~hal' : l ) CLr1;n 7 o hm , 
:!) ,1:1 , i llllyudfiak, 
;~ (\('11 ' 1,1 !\('j, n. l~ , l:~ , l (Teh!J'11IIkf' ll ) n r, ,,1'ts()1Jl 1'1'11111;";;11' 

lIl' ]'j , I' l'l" (la ln ett 4 1'011 ;:: b,g-frc k\'(' ll s l'iirstiil'kl1l'1' ii l', O lii 1l'l)1-
li ,l!'c li k riktaLTöl' Ol: !J o llli iJ li l!:t all 111wiitllla \' i ([ Lli igs l1,illllillg, 
J ,i illlp li g t: iiI' Wllllt len l1 e llf' I' likllnlltl l.' , ~ ll'i)Ill f; I~' l'k ;l l1 iiI' hero, 
('n(k a\' d CJl i I l'an" forllllll ur lls pl'illl ii rlinc1niu g' p il.s lii11pl H 
f; ]lii11l1 i ng(' 1I :;<lI1It. (lin l'iil"l ~ lrlt (' lftr 111 ('(1 lI e L- e lle r ho 11'1'11;:, 
D ii lI[lpg'iL' t Olll uiit»p;i I1ltill ,l!' otl l pC'l'iO tll ,l l " nl,na", kli Il ('X:!];I 
"I I'(j m ;::ly rka inie nppg-p" , IU('!I (11'11 hiir b li lllp ll:w ,HI (wlt l~,i 

lIIi 1 litlLllP , \'id SllilllnillgHr l(:()- ;]O(') \'u lr. 
!i ) K apllc i tetcLI hlil' 11 !14 CIIl, 1II1 ,C: l.'l'ii l' , Cll i llllllN!>l'alit l'tcll 

~ ' a l'il'I'al' ,l i <[ I(' ];1 dci 1'('1 s k o ll,,1 fl 11 1 l'1I o(',h d ii l'11wtl kall:I (' i I ('I ('Il, 

li ) X ej, 
, ) r;::nIl iJll e hr., \': 1.1':1::: lU \'al'i01l1d (' 1'11 ~ :-; )l"I.t 'öl'~, IiI1I C' llsill-

11('r lll!iiU1l1a(s i fl':lgan, 

FI'llga: il) ,\ \' " ill,P II anlpr/ll in g- lI ]1p"t ' l]' ,til l -r iil' III,n"; (' 1 
,.: pnllmlld l', och pr, \'i l!;('j ~iilt 1I 1'1l jiil [ws lIpi' '! 

!.J ) p rl \'ilket: ,.:i ilr ,I\' hj ii lpe,:: Iiill:,":J: SIl IT (' t f l'i't ll 1'I':llIsf"l'
Hl:1 I "l'slat io n '! 

lO ) \'i ha ~:!() VOll f; iiO-p C' riodi ,e: ,'i ixl'l ~ II' ( illl 0('1] (~ II !{:ltliol ll ' 
appanLl , I"i il' [Ii i,~ "piinnill;.:' l'iil'l'li;:-;.:'1'1' illlla g-l ig-i,'II, tI:L CII It .iiilp
g'('IH' l"f1tUt" iir i ~it llg . IH'II rl':tgH~ 011 1 1I;Ig'o l dH r 01l1 ol iir 1Ir1 
g-(; rft .~ 

I~ l' i l' :\L ö,.: I I 11 11 d, 

SnH' : ~) ' -nn li,c;'asl c a ltll'(lltill;';-C'1l iiI' ([!ili;.;-a hatil ' l'i C'I ', III" 
l 'ldel",\ g-1ii11"[l'iil.l1sll('];lIl11 nl:ll tl l', 1'), 11":[1111 Jijdllil1;,.:-ar S:1I1 II 
" X(' " iel'fltlt' k Olll:l kl , ' 10 1' \'id ~ kl'n "'II', i l'iil ' II :'\1 l;n '(' elC', Koppl n 
(' II ~2 1\1il;(',, 1' 1Ira<1 ~ );ollr[r'lI,al()r 1I1!'1 1:IJI '"lt)(llt:lrlf'l'il'l ;:: pln ~-

1)1' 11 1I1illll ~ l](lI:11' l' lI p l' kiip l' i l 11,'11, Om ,'id, lII,illl j ll g' 1I ' 1g-t111 
tid :1\' haltl'l'il't d " a)' "ig ,lii il , "il k Orl :;: lnl d l'lIl1 a d p !. ;'I Iii l 
:tI'k lll llul,ll o rlJ 1111111'1' ;,.:-i111,l!: , 11:11' s1"illllill;.:'1'11 ;.;j ll III, i I' lill :LY 
f:l iJl'ik:ll1 lC'lI :l1lg-i,'en lIlillilJli s p iilllliug' I, lil.' o llll:i<ltlllll1g- \' (' 1'1\
"t; il1:t ~, ' l' ill,;E' att: ~1)(1 k Oll lllk L finl;s ii\'('I'n lll i <lppa nllp ll. 
Fi ir $iiL, 1lll'Ii lt,uHllsniir :'inUI Jtl l'd , 

!) Tnlllsf'<.n'llIa 1"1'''; 111'1'('1 g: l!' 1I0g- i 1111' :t I t h f' [t [ ' I lJm' l , ~[I'11 

fii l'sijk :lllon111;l <1 111 1'1111 ('11" s l riit-kllill 1-! no ;!')'at! pr UH,l knlft l('d
lljn~(' n!-' riktning". 

lO j (hu fiit' hi ig :-:l1iiunillg' I ( ,rn ril ~ ht)l' ,lllLuiilan d;l l' Olll giir(l:; 
till [;:t'nftcl i",t rihn !ii r CII, 

.\' o r fl i ; (. R () t () .~, ,i~: )' J' . \: () C /.. h II ' UJ 19 :! .9 
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