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Il POPULÄR RADIO 

ALWAYS CHASSIS 
med det berömda 

GIGANT SYSTEMET 

Betyder ej mindre än en revolutionerande nykonstruktion. 

Ersätter fu Ilständigt elektrodynam iskt chassis. 

Överdimensionerat i alla avseenden. 

F örenar stor belastningsförmåga med hög känslighet. 

Det bästa, som markn ad en någon sin ku nnat framvisa. 

ALLTIGE NO M FÖRSTKLASSI.G KVALITET 

Begär prospekt 

och dock ovanligt låga priser. 

SJ stemet ensamt .. . 
Chassis med påmonterat system 
In byggt i elegant möbel . 

Kr . 28:
.. 42: 50 

.. 88:

MAX JOHNSEN & Co. Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 

EIATON 

Modell 1931 

med skå'rmgallerdetektor och kra{tpentod för likström, 
växelström och batteridrift i högglanspolerat bakelit 
hölje med inbyggd magn etdynamisk högtalare av n y 
konstruktion. Återgivningen är fullt jämförlig med 
den elektrodynamiska högtalarens. Nätapparaten är 
utrustad med EIA:s patentsökta störningseliminator. 

Obs.l VolymkontroI! bAde för radio och grammofonspeln;ng. 

Deo verkliga kvalitetsmoHagareD med den oöverträffade 
ljudkvaliten. 

Prisllst~ n:r l I med s:isongnyheterna sändes mot porto 15 ör< (i {rim.) 
ElA•• Radlobaadbok för a ppar.th)'g~are (3:dJe lrg. 1930) inne> 
blller .allt .lV vikt om radio : twri, bildradio, television, beräkning 
och bedömning .av radiomateri~l . b~ s.k ri vn ing på ett .1ntal ultramoderna 
radioapparater , monteriog s-_ o. felsök niDflts..JDvi:-oingar etc. Pris 75 ört'. 

Ag~ntcr ~nt.g... B' g;;r agentvl1lkor. 

Elektriska Industri - Aktiebolaget 
Box 1026 T. STOCKHOLM 16 Box 1026 T. 

SENSATIONELLT 


HOR 
all ton i 

den svenska 
Elektro

dynamiska 
högtalaren 
och Ni frapperas 
av dess klara di· 
stinkta återgiv. 

ning. 

23 cm diam. Den ger Eder full 
Typ L. 85,· illusion av origi.
Typ H. 90:· nal. 

Den na bögta1la..e hll \"CJ'kG~ r a lln gilngPlc nä taplioningar och batteri_ 


drift . Hög- o(:h Ugobmig. F. fterfrAga ho. Eder Dlirrnute ndioalf"år 


d en .... en llkll elck u odynsmiaka b Ggtalareo. 


Den 6nne. a"'CD töc _toR c fTektec med 35 cm. kon diameter , 


Begär offcrt_ 

FIRMA S. WITTANDER 
Klarabergogat. '2 STOCKHOUI Telefon 1121 '3 
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INNEHÅLLSFÖR TE CK NING: 
En kapitulati on 

Radiotek n is kt små p rat 

En s to r or ke s t er . 

» L okalt rea n » 

D i ffe ren t i a l k ond en sa torn 

Kra ft de t ek t orn - e tt ny tt sys t em 

I n te r n a t ionelI r u n d r a d i o s t a t i s t ik . 

Mode r n a rör . 
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Clou g h -ko pp li n gen . 

Bild krön ikan 

R a d i o ny tt, Gram mofon n Y tt 

Eftertry ck utan angivande av källan förbjudet. 

Re d.koion o ch Esp eJ it ion 

SVEAVAGEN 40, ST O C HOLM 
Telef on N nr r 3 34 H l (v :· .. I) 

Med Je tta nummtT IÖ/Jr! rrt cir/..·ulär ", rd pnrlglrt) M,m 'tU. 
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POPULXR RAD I O 
MAGASIN FUR RADIO OCH GRAiUlUOFON 

Utkommer den 15:e varje m ånad med ett 36-sidigt rikt 
illustrerat nummer i flerfärgstryck. Prenumerationspris 
l / l år Kr. 5: -, J/, år Kr. 2: 75. Lösnummer 50 öre. 
Låt binda in 1930 års å rgång av Po p u I ä r R a d i o. 
Pärm k an rekvireras till ett pris av Kr . I: 50 + porto 
fr ån Eder tidningsförsäljare eller E x peditionen. 
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nAGNETISK-MEN DaCK 


"SEKTORFAR" 
MAGNETISK HOGTALA
RE MED SEKTORCHASSIS 
Garanterad för 5 WATT 
utgångseffekt. Ingen mag
netiseringsström. Inbyggd i 
polerad valnötslåda. 
Jämför den med en dyna
misk och tag den bästa! 

Pris kr. 120:

Ensamförsäljare för Sverige: 

ELEKTRISKA A.-B. SKANDIA - STOCKHOLM 


Kopplingskondensator 

med isolerad axel 

TOROTOR tillverkar kondensatorer för alla ändamål. 


TOROTOR har alltid kondensatorn, som Ni behöver. 


Vridkondensator 


Modell B, 450 cm. 


Kr. 6.50 


Mikroskala 

med kondensator mod. B 


Kr. 13.

Generalrepresentant för Sverge: Max Johnsen & CD. A.~B., Regeringsg. 20, Sthlm, Tel. 18169 


Lager i Stockholm: A.=B. Ingen;örsfirman Therma, Kungsg. JO, N. Kungstornet, Tel. N. J11 45 
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En kapitu lation 
Några reflexioner 


kring Radiotjänsts engagemang av studiochef 


E
fter oräkneliga påslötningar och kritiska ut
talanden om sändningarna från Stockholm, 
vilka av musikexpe d. isen förklarats vara mer 
eller mindre misslyckade p å grund av elän

diga akustiska förhållanden i "tora studion, har 
Radiotjänst beslutat sig för att anställa en teknisk 
expert, vilken skall undel'\'isa hrr regissörer och 
dirigenter om yar mikeofonen skall stå, hur dämp
ningen skall skötas samt andra tekniska finesser. 

Det har i detta "ammanhang nämnts, att rund
radion kan"ke till nio tiond(~lar iiI' en teknisk histo
ria, ett påstående som man på icke-tekniskt rund
radiohåll tagit mycket onådigt upp. Samtidigt har 
det från detta håll betonats, att den tekniska sak
kunskapen hittills fått göra sig gällande i så stOl' 
utsträckning som varit behövligt. Vilket vill säga i 
så stor utsträckning SOlD man på icke·tekniskt håll 
ansett nödvändigt och lämpligt. 

Det är ingen hemlighet, att de båda parterna, den 
tekniska och. den som svarar för programmen, inte 
alltid haft så lätt att dra jämnt. Om det på allra 
senaste åren yarit något bättre i det avseendet, så 
är det kanske lika mycket den tekniska partens för
tjänst. På det hållet har man nog förstå tt, att den 
andra parten helst Yille arbeta för sig sjäh', ostörd 
av alla matematiska beräkningar. Ostraffat skulle 
man inte ha kunnat blanda sig i vad som förehades 
i stora studion. 

Nä r nu Radiotjänst änt.ligen kommit sig för att 

anställa denna studiochef, en teknisk expert som 
skall ha överinseendet över arrangemangen i studio
lokalerna vid utsändningarna, vad ~ir dö. detta annat 
än ett erkä nnade av den tekniska sakkunskapens sto· 
ra betydelse även för rena programarbetet'? Låt vara 
att det ligger någon överdrift i talet om nio tiondelar 
teknjk i rundradion, överd l'iften är in te sämre när 
det siige>; att tekniken tidigare fått göra sig gällande 
i erfol'derlig utsträckning. Radiotjänst slår sig själv 
på fingrarna, då det samtidigt som det förklarar, 
att tekniken alltid fått lägga sitt ord i vågskålen, 
bekräftar, att man beslutat anstH.lla denna studio
chef. En kapitula tion. 

Det säges, att detta arrangemang inte kunnat 
ordnas tidigare, därför att Radiotjänsts affärer inte 
tillåtit det. Ännu ett slag på fingrarna. Pengarna 
till detta engagemang kunde bestämt ha tagits ge· 
nom indragning på annat håll, där det knappast 
kan vara nödvändigt att det sitter en galjonsbild, 
vars post likaväl kunde skötas av exempelvis riks· 
programchefen. 

Vad beträffar den nye studiochefens meriter för 
uppgiften skall här inte anläggas några kritiska 
synpunkter. Vederbörande har varit intimt lierad 
med den sven::;ka rundradion alltsedan dess start, 
och sämre val kunde man otvivelaktigt ha gjort. An· 
nm'~ finns det folk som talar om halygjort arbete 
och anser, att en univ l'. ·jtetsman borde ha tillkallats 
för att sätta teknisk piff på sändningarna. 
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Radiotekniskt smaprat 
Något om likströmsmottagare 

Mottagarekonstruktioner i allmänhet 


V 
i hade hu nnit frfllll till heltandlin~(,ll 

a v fl nod Rtriimlllfll'Jlfl i r ll likR tI'ömslllot
1:1~nrp, Då l'(iten ii1'O koppla(le i serie, 
iie det tydligt ;IIt allO (lstl' iiJllmcn frim 

elt visst rö!.' kommpl' att l'aRSE'J';[ genom g-li.idtr~lden 

till varje rör, som ii]' inl;:opplat p[1 lllinllsRirlan om 
(leismnma. (Ano(/;.;ll'ÖJlllllell flytl'r ju som bekant från 
niitets pluspol till anoden. f1'llll cleuII <l genOJll rötet 
till g;lödh'ädeu, nt gPllom (lelluas lllinllsiinde och 
sl lltlig<,J[ till niitds J1linns]loJ.) Pi'\. gl"ll1lfl hiit;lX iiI' 
det jute möjligt ;IH [U.;bJrlkOllllll;l, aU gliirlstJ-iimlllrn 
gpnom samtliga l'iie HI!.' alldeles S;llIlma \"iil'rll' 

niltlll'ligtxis g:h !lp !: Illpd iillhjiilp iiI shllntnr. 1I1en 
då iie jn llrla g-lii(ljrll mCII Rrl'i(,J'iil'rll boda. ])dh 

hm' emellel'tirl iJlgen stön\' pl 'a kti sk bd,Y<lrl Sl', fii)'
Ill'satt att sllltrÖl'et, som nlllligt\"i;.: lim' mi\lIg:a g:'llI
gl'I' sti))'J'(' ;lT\orhtröm iill 1I:\got ;11' (lr' iiniga I'Ö!"!'I\. 
plac('I';Js niil"ll1<lst J1iitr Ls 1I1illusp01. Rlnh'iil'ets a11 o(l
striim k01l1J1ler dtl ej att ji<lRSel',l grnoJll rlr iini g;) 
!"iil'pns gJödte[ulal'. Den sa mmanlngrhl allodstl'ömmp!1 
fl'än (] ('. ', a senare rör göl' g il-rhis grnom Sl llh'iil'rt:; 
glödEn el, men llrlllla stt'öm iiI' ,;[[ pa,;,; liten. att 
man ],an bortse härif\"ån. Tl'oligrn il\" dessutom slnt
töret dimensionerat fö r en "m ul;l rxtm glödström. 

Fiir injustering' av gliidshönllne lls storlek inkopp
las en amperemeTer med pasRnn(lr miitollll'årle i ]lo, 
s iti"l glii(ltdlClsttlledningrn t ill dd I'Öl' , som Rinrr 
Jlill'llla;:l 11iitels l.luspol. FÖI'];:opplingslllotstäruld m'· 

Pfl SR;lR llilreftl'I' S il, att illRtr11l11rlltet lisal' 100 m ;\ 

(tUDOA ), E tt annat Ril t t iii' nU fcllällda s tickpl'o[l
]len till viiggrlo;.;an. f;il att ing('n anolhlTöm kan 
uppkomma. "Hlid ;]lI1p(\ l'emelP1:n ,lnkopplas i drn 
rlla el\' tillellIlingarna t ill 1Il0Hngal'('1l. Denna S( ~ l1m'c 

llletod iiI' dock i vis,;a fall ej fullt tillföditlig' (el. \'. 
f' , då strömmen, med proppen fl'l\ 'iiIHl, inregleras till 
jll,;[ 100 mA.) . 

Fiir am'ändande tillsaml\laJlR med seri('eöl'en h<1 r 
Illan konstnIerat ett spel:iel1t l'egulaiol'1'iiI' fiir glörl
stl'ÖmJllt>n, "ilket inkoppl as i Re\"ic med glöclh-åL1auw, 
p,l l1l"e<.:i c; Ramma sWlle som ,ll1l])p\"('metprn o\·all. 
J)utta regulatolTör genomi:>liippf'l' en sLröm av 100 
mA. o;l\":,:ett om spil nll inge n öI'rl' df'tsn mma Y}ll'if'l'<I r 
mellan Yi S";l gl'iillf-!er. FÖ"dl'len hiirmecl iiI', att ~löd
strömlIlen h[ll.l e8 i rlr(- llil rJll;~;.:te kons tall l \'i.d nu' ie-
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rande lliii"pännillg, \'ilke t !-'.i\'(~b · i8 iiI' av ,;;tor bet,)'
uE'lse föl' ll1o!lngm'rn:-: I'iiita funktioll<.'ral1<le. R,egnla
iOlTöret e"siL th'l' Pil dE'1 aI' fÖl'kopplingslllots l;\ ndf't. 
Den andra delen al" .] ptta IIloi stånd bÖl' av pa ssas sil, 

att vid medelspilnning :L llätet ii\"en sp~innin gen ii v!'\' 
r egulatoniil'ei hal' sit t me(]ehiirde. 

Man h~lr helt nyIi ge ll i Eng1n nd börj el t tillverka 
likströmsl'iir med indil'ekt upphettad katod. Själm 
glödtl' i1dell iiI' fortfara nde aI'sedd för sf'l'iematning, 
och forrl ,:a,' r!1\ stl'iimstYJ'ka av 0,o Å. Detta iir ViSS!'l'
ligen fem gi.ingrr , ' ;1 mycket som dc tidi gare Rf'rie
rören hehöI'n. lllrll s;\ gpr ock,,[[ s lntl-iil'l't - rn prntofl 
-- Cll rl i,:;1 ol"tiOllSl l'i n 19i'll lgsl~ffekt ,l\' nill'a h;\ watt. 

Den hypermoderua långrlistansmottagaren al' i dag 
kki ljrl' Rig ganska \"iisentligt fr [m de konstruktioner, 
som fiil'ekommo för två eller tre [Il' s(~ dau. 'rill att 
hii '-ja med 11;11' detekto rn [tkt i\'äg ett hE'lt steg nilr
Hlare s]ntl'öret , så att en mott:lgal'f', som fört, IUHl p 
(' l ,t hiig['I' t>k\'enRl'Ör, detektor och. tvä L\gfl'rkn'TlSl'iil', 
nll h,ll' t \'I'\. högfrf'ln'ensrör, detektor och enela st cH 
'1ilgfrrkl·t> nsl'ör -- slntI-örct. DcteldOl'n kommer hihi 
genom att m'ueta med betydligt större signah;piill 
nillg;u' iln tid ig<l rr, \";nfi)l' ett IU'aHignre rOI' lll('rl hög 
il1HHlspiinning - kraftdetektor - lllaste ,1n\'ilnda~ , 

Hii tigenom \inner lllan dels att likriktningen!>l il' 
eUekti HIl'C', och <1<>18 att distortionen, som gör sig 
"ilrskilt stal'kt gilll:mde \'ill hög modlllcringsgrad 
hos silndaren, blir mindre. Dessutom erhå lles mindre 
<l.istodioll pe lågfl'eln'enssida n, pä grund av att ett 
lllgfr pkvenssteg bortfallit, sflJmt större selektivitet 
hos mott:lgal'en genom det ökade antalet högfl'ck\'ens
strg. Detta senare fÖl'littllande skulle emelledirl san
nolikt återigen förn mrrl sig en fii T'sänmul ljnd
kmlitet p:\ g\'lllld a l' slc1IJaudsavskiirning i högll'e
kn'l1sfii1'stiirkaren, merl t~' åtföljande födlI s t av rle 
högl'(, mo,lnlations-Errkvensl'I"lla , såframt rj bancl
filtret hill' komme till hjälp , Det(a ualldfilter ersätter 
rn el1('1' flrl'a a l' de stämda kretsarna och östadkom
mel', ai i mottflgarens rp;;ollnansknn-a blir IlI era flat
toppad, Stt all sidbanden komma in med tull styrka 

il11(la upp elUot G,O OO perioder pr sek. 
. '\yen ifraga om utghngseffekten har man numera 

stii lTl' pretentioner iln tidigare. En modern appm'at 
HI' i dag grr Hrån sig rn bct.ydligt stön'e kvantitet 
a\' naturtroget ljnd och en uetYflligt mindre kvan
ti.tet ;1\' jLTi'lpullldr o] jllrl iin l'll ii1rlre apparat, \' ilket 
gör, att mnn ll1unera kan »nida pä» en rätt så kraf, 
t ig ljndstY"I;:a, utan att den blir på nägot sätt bp.
s\'ärallde. W. Stocknwn. 
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En stor orkester 

kan även den minsta restaurang 

varje kaM och konditori bjuda 

sina gäster för en nnga kostnad 

Av ingenjör A. F. Feichtinger 

M 
IlSik ('llel' ick(' lllll"ik prl t'r~la\ll' nll

gCl'na iiI' mi hnligh'i" ett sl'ärt prob
lelll. Diil' flen rna giistl'u helst ,'ill 

"itta j lngn ocl1 1'0, \"ill dell andra 
",I inuerligt giil'lIa ha rl) o)'];:e"kr. Ett k"lJell, SOIll 

tillfl'ecl""liillcl' rll enklar'e !)('siika te Un' blankt 11 Illlel'
In·tyg a,' en lIlenl kl'ihr!l gii"t, or1l deJl rel)(~I'toat·, som 
tilltalar PIl kategmi ,'ill ('11 allllalt fiit' dörl och pilla 
"Ii ppa hör;l. 

Fö\' l'r~(annlIlgeus iigm'e kommer diil'till, att rkt 
iIlnl'lJiir el\ icke obdYfllig likning av ntgift:.;sidau i 

han:.; lmdgl't, om han skall li[illa giistel'u<l mCll cH 
1IlIlsikkap('1l, rn ntgiftsiikning som knappm;t upp
,iigei:i ;w Illots\",ll'allde OIJl"ii L(lJing~st(-, gring·. I dl' fles
t,l fall iiI' llet \"iiI ock"å just kostnadsEI'~lgan, som 
hlil' (lell ;n'göralllle, efter~()m majoriteten ay l'C's(nll
l'anggiLs!'el'na iIlom olika samhällsklass!'!' HL ansf'S 
nua 111 nsikanhii nga 1'1'. 

Lokalf61gall kan ockstl, nua kinkig alt lösa, 

En Jlll1sikö\"el'föl'ingsauliLggniJlg löser alla sdiJ'ig
hder. som kunna fÖl'ekomma. Dett S ULL' till tjänst -

~hen niir man annars inte kan llegiira at! ' tt kapell 
skall 'ara i arbete - den kan stängas av precis 
lliirhelst Sfl kan vara lämpligt - och ulan att llen 
llå tal' betnlt föl' pal1se1'na - och den har otaliga 
andra fÖl'delar framför ett »riktigt» kap!'ll. Mindre 
lokaler, som inte ha "arken råd ellel' plats aU hälla 
sig med en or];:l'"ter, kuuna bl nske dra den alh'a 
I'Wr"ta nyttan av elen. ::\1en iixen mycket s tora ('t abbs
sement kunna med fördel installel'a eJl sådan an liigg
ning, Dill' mau annars "'klllle behö,'a tv,l eller flera 
orkestrar kan mall klara sig med en tack YH el' denna 

iherföring:"tnlii ggning, och har JllaIl 
inte en orkester till Rill disposition, 
",ä finns det tusen!nls möjlighder 
att ,lI'arngera en g1'ammofonkonserL 
till giistern<1s lJeliltenhet. 

Det iiI' inte tu tn l om att ma Il 
kan tillb'edssLii.lla till och med lI1}T

kd kriisna pel'soner med en 'i;ldall 
ll1usiknnderhrtllning. om bara an
Liggningen är riktigt gjord och alla 
(·l(:·ment arbeta ;-;tiirllingsfritt. :\1rd 
en ('fter (le lokala fÖl'hrtllamlena 
J'iktigt ..nId högtalare kan man E 
ett fullt naturtr oget ljud, och pla
cenu man i en Rtörre lokal ut flera 
högl alare SiL fu alla ~;ii ster sam ma 
möjlighet att höra. musiken klart 

och tydligt. 
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Vilka element, Som ingå i en sådan 
musiköyerföI'ingsanläggnillg, är utan vi
dare klart: upptagningsorgan, förstär
kare o(:h reproduktionsorgan. Varken 
den ena e Uer andra a v dr""a histol"ier 
behöver placeras så, att den verkar på 
nAgot siltt störanile. Spelar man gram
mofon, så behöver ingen obehörig se en 
skymt av instrumentet, där upptagnin
gen sker på vanligt sätt med pick-up; 
har man en orkester 'och skall hänga 
11pp en eller flera mikrofoner, så behö
yer ej heller detta gener'a någon. På 
vignettbilden >;i ttel' mikrofonen uppe 
något till vänster, där den inte gärna 
kan störa någon. Dpt~amma gäller om 

högtalarens placering. På vår barinteriör är den mar
kerad med en vit ring ~ men annars märker man föga 
av den. Föl' övrigt har man otaliga möjligheter att 
montera upp högtalaren så att ingen människa i 
världen skall kunna misst~inka att den sitter just 
där man placerat den. 

När det gäll~r att bestämma, hur pass kraftig 
förstärkare man skall lägga sig till med, måste natur
ligtvis de lokala förhållandena få bli bestämmande. 
Alla element i förstärkaren måste, susom vår bild 
från förstärkarrummet visar, vara ordentligt inbygg
da. Utan ~vårighet kan man få förstärkare på 11/ 2 
upp till några hundra watt för anslutninp; till stark
strömsnätet, och det är sålunda möjligt för yar och 
en att få just vad som i det enskilda fallet är det 
lämpligaste. Hela anläggningen är nätansluten och 
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skötseln blir därför oerhört enkel. Någon ~kolad 
pel'sonal behövs det ingalunda. Den ordinarie re
staUl'angpersonalen kan med lätthet klara sköt
seln, sedan den bara fått en Ii ten lektion om de 
olika handgreppen. 

Vid val av högtalare är det lika viktigt att till
räcklig hänsyn tas till de lokala förhållandena 
som när det gäller förstärkarens storlek. På mind
re restauranger och kafecr klarar man sig i all
mänhet med en vanlig rumshögtalare, men i större 
lokaler och uteserveringar får man. ta till kraf
tigare saket, t. ex. riffelhögtalare, vilka naturligt
vis också krä va en kraftigare förstärkningsanlägg

ning. 

Låt os s~lga att anläggningen amorteras pä he 
äl'. Det gör 1,000 In'onor om året. Förräntningen 
blir ett par hundra kronor, förnyelsen av skivför

rådet ytterligare några hundra, sammanlagt 2,000 
kronor, en bråkdel av vad det skulle kosta att hålla 
till och med ett undermåligt kapell. 
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God stämning 
bland gästerna - ökad vinst. 

EL. 

Hur skapa en god stämning bland gästerna? - Med 
musik! Musik i alla lokaler och även i det fria presteras 

bäst med 

Siemens 
m u s iköverfö r ingsa n I ä g g n ing . 

Såväl konsertmusiken från Edert kapell som grammofon 
plattor kunna återgivas. Ni skaffar därigenom Edert 
etablissement ett underhållningsprogram som 
ej kan överträffas. Återgivningen är så naturtrogen 

att man tror sig höra originalmusiken. 

Infordra kostnadsförslag. 

A.-B. SlEMENS 
Svagströmsavdeini ngen. STOCKHOLM. 

På höjden av modern teknik 

Betr. Luxors nya 
4 - rö rs apparat 
skriver en återförsäljare: 

RAD!OFABRIKEN LUXOR, MOTALA 
Telefoner 685, 986 & 510 Telegramadress: Luxor 

»Radiofabriken Luxor 
Motala 

Emottagit Luxor 4W som vi under tre 

veckor kritiskt provat och har den be

funnits hålla mer i alla avseenden än 

någon annan tills dato av oss provad 

mottagare. 

Vi ha gjort grundliga prov 6 alla dess 

delar, och funnit dessa stabila och 

kraftigt tilltagna . Det är storslaget att 

en svensk fabrik lyckats framställa en 

verklig idealmottagare, som vida över

träffar de bästa ut ländska. 

Svenskt åt svenskarna 

Hässleholm den 29. 1. 1931 

Bröderna Lindberghs Elektr. Affär» 
(sign. ) 



SKANDIA. W Å~~GREN 


LOEWE ER SS 

Kraftig högtalare med 4-pol. system, d Iande hög belasr

ni ng. Utomordentl ig t vackert ljud och tilltalande utse

ende. Kr. 4°:-. 


LOEWE L Ch 8 5. Cnassis med samma 4-poi. 

system och membran. Kr. 19:-. 


L o E W E L S 8 5. 

Det 4-poliga systemet endast Kr. 14:-. 

(Samtliga försedda med kraftig sladd med stickkontakt.) 


"LORENZ TREA" 

Tre-rörsmottagare - återkop plad de
tektor och två steg motståndskopplad 
lågfrekvens med pentod-slutrör. 

Effektiv, selektiv och ljudren. 

För 50-per. växelström, omkopplingsbar 

för normala spänningar. 


Levereras komplett med rör. 


Kr. 200:

A.:B. Harald Wållgren 
Göteborg 1 

Telefone.. : :19577, 3957S, 39579. 

LOEWE ER tOO 
- säsongens stora nyhet 

J -scegs nätmottagare för 50-per. växelström, 110, 127, 

150, 220 eller 240 volt, med inbyggd 4-pol. högtalare. 

Hög effekt, lättskött, smakfullt utseende, var. antenn


kopp ling, grammofonförstärkning. 

Försedd med Loe'll'es nya växelströms trippel rör. 


Namnet Loewe borgar för ljudkvalitet. 


Kronor 165:

"LORENZ FYRA" 

.Lorenz Fyra. är en 4-rörsmottagare med två steg hög
fre kvensförstärkning, därav det ena steget skärmgaller
rör, detektor och transformatorkopplad l. f.-förstärk

ning med pentod-slutrör. 

Ytterst selektiv och effektivlångdistansmottagare. 

Enratts-avstämning. Belyst skala, som även är graderad 
i kiloherz (kHz). 

En överdådig mottagare med överdådig ljudkvalitet. 

Levereras komplett med rör. 

KrOnOI' 320:

Elektriska A.:B. Skandia 
Stockhobn 

Telefon: No .... :126:10 Postrack S22 
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» oka • 

t 


en lokallIlottagare 

gralIllIlofonförstärkare 

för 220 "olt IikströlD 

Denna konstruktion ger er absolut 

bästa möjliga reproduktion såväl vid 

mottagning av lokalstationen som vid 
Fiq. 1. Rören äro här insalta 

grammo jonspelning, i elen färdiga rnottagaren. 
B'us8ninqarna på s'idan äro 
avsedda tör hr)qtaZa-re oel, 
motstånd, på framsidan för pick-up-ansZu,tning. 

R 
a,dioamatörerna av årgtmg 1931 ~lro upp handfilter, skärmgallenör etc, Den andra typen fö

delade i tn'\. kategorier - den unge, in redrar en enkel mottagare, som alltid är inställd på 
tresserade experimentatorn som alltid ~ir lokalstationen och som start: l" genom samma enkla 
på jakt efter utländska stationer och handgrepp som då IDan tänder belysningen. 

s l~inuig't skall förbättra s in mottagare, och mannen Underligt nog iil' det faldi~kt så, att alla verklign 
som ute~lutande använder a ppal'aten för att få några musikälskare äro tillfinnamles i den sis Lnäwwj,l 
timmars hygglig underhitlluing från närmast till gruppen, Ingen kan ju heller förneka, att man HIl' 
gängli ga station. det renaste ljudet, den biista ljudreproc1uktionen och 

D en fö rsln Li mnc1a kategorin arbetm' överlag me(1 de minsta s töl'uingarna om man h.Uer s i~ till lokal
rätt komplicerade apparater och kastar sig omedel säntla ren och lflter bli att jaga mer eller mindre av
bart över a lla nyheter så fort de presenteras - lägsna utlänll ingn r. }Ied en \-äl genolllkon ~l I'tlPrarl 

Fi!/. ) . Lol;;al.t r cuA <! kOIJll lillgs8Ch tL uW. (;1 - 100 em. ' 2 - 8,000 e/II . G3 _.- ';00 CIIl . C. - .WO cm. r -- 100 ~m. Co - ' ~ mfd. 
( ', .- ;? mfd. 0, - 10.OU O c m. ( " -- ;nuVfl qtl i Tr. e,o - .1 ml d. r " - .< .Ouo cm . H, - .? ,eUO uhu L R, - .50, 000 ohm . 
R,, - J }// ('!Juhm. n" ...:.- 81)1),001) ohm. R, . - 100,000 olvm. R " - 1,U 11Icguhm. R 7 -- 00 ,000 ohm. R, - inbyggt i Tr.' 

R, - ,1';0 ohm. D 'r, - 300 olcm. 
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lokalmottagare och en god elektrodynamisk högtala
re kan man faktiskt få fram ett ljud, som kommer 
originalet oerhört nära. Den som inte vet, att han 
hör radio, skall knappast kmma skilja kopian från 
den »riktiga» konserten. 

Den apparat, till vilken här skall lämnas en kon
struktionsbeskrivning, är en typisk representant för 
en sådan lokalmottagare, och den äl' byggd så, att 
man med lätthet kan göra piek-up-ansJutning. 

Utgångsenergin är tillräckEg för att man skall 
Imnna fylla till och med mycket stora rum och lik
Yil! ständigt ha en kraftresen, som medger korrekt 

reproduktion av forteställena i den mottagna musi
ken. För övrigt kan man precis efter behag variera 
ljudstyrkan från det svagaste pianissimo till det 
kraftigaste forte med hj.Up av den inbyggda volym
kontrollen. 

Förutsä tningama föl' en b 'ali tativt högtstående 
reproduktion äro också fyllda på ett mycket vackel't 
sätt. Den erfarne amatören kan strax konstatera 
detta vid en flyktig blick på kopplingsschemat mr 
Lokaltrean. Detektorn är motståndskopplad till för 
sta lågfrekvenssteget, vilket i .. in tur är clough-kopp
lat till push-pnll-slntsteget. Då dessa mer eller mind
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F "ig. 4. De olika 
delarnas placerinlJ 
ovanpå trälådan fram 
udr av denna. f otourafi. 

.l'HL1ll']['Jf!::J!iUAULJLJ(§'JCA\. 
l Push-pul1-i ngå ngstrans l 

POPULÄTI RADIO 

Piu. 5. Delarnas plaoeriufI och koppl'inu inno 1 trä.lådan. Observe1'a att de
dessa gallerbattcrier medför inte några använda variolcopplarna måste var a av rätt små dilmensioner. 

Lä.nust bal.: Sf? I' mm. il e fym I S 
volts batte1·i'"'rna. 

re underliga namn kanske 
inte verka så absolut överty
gande pa var och en, som in
tresserar sig för konstrukbo 
nen, och i all synnerhet inte 
ger de mindre för"igkomna 
klara npplysningar, vilja vi i 
korthet framhålla, att llc;.;,;a 
kopplingsanordningar bjuda 
de största tänkbara fördelm 
för den som vill ha absolnt 
förstklassig reproduktion. 
Push-pull-kopplingen har ti

digflre behandlat" i l'opuJ;'iJ' 
Radio, och på annat ställe i 

detta nummer- återfinner den intret-;~e
l'ade en orientering om clongh-kopplin
g'PIl, som lämpligen kan studeras av 
den vetgirige. 

Naturligtvis ~i.r mottagaren nätan
sluten, och den är ansedd föl' dem som 
ha tillgång till 220 volts likström. Då 
slntröret emelleJ-tid k6iver relativt hög 
gallerförspänning , omkring 45-55 volt, 
ha speeiella gallerbatt('rier insatL::! för 
att man skall få fram denna spänning, 
då den anodspänning som mall hal' till 
sin disposition anna!"::! reducerat-; i myc
ket betydande grad. Inmonter ingen av 

f ormatnr. 
l pll " h-Pllll utg il ngstrnn s 

formator. 
1 LF-drosscls pole 300 ohm, 
el r ö"oekla r. 100 mA. 
1 ,-a ri0kopplare. 
1 kopplings konden sa tor 

fino cm. 
l yo l1'1I1kon tro l1 1 ,G meg 

oi"n. ' 
{lnolsUioo 100 ohm. 20 

watt . 
1 mo tst1't IlO , 10 ohm. 20 

wa tt,. 
1 mo t s Iil Ilu 50 ohm. 20 

waU. 
:..! lllo ts t:i nd 1,300 ohm, 20 

watt. 
~ motstånd 200,000 ollm, 

e :a 1 watt. 
l lllo t"ta no 100,000 o hm , 

(':fl ~ walt. 
l IlIo (s t,l l1d :;0,000 ohm, e:o 

1 wa t t , 
1 lllotst1\nd 2 megohw, C: :1 

1 watt. 
oj huJlnre för DlOts t:'tDd. 
2 llloekkondensotorer 100 

"111 .• 1,500 ,'olt. 

som helst obehag, och utgifterna äro försvin
nande små, om man köper ordentliga saker. 
Här bÖl' fra mhållas, att batterier, vilka avvän
das såsom källa för gallerspänning, inte äro 
ntsaUa för någon strömförlust, utan batterier
nas hållbarhet är i det allra närmaste utesln
tande beroende på hm' l änge de kunna lagras. 

Om mottagarens yttre utförande äro menin
g,nnH helt säkert delade, och några or d kunna 
llärför vara på sin plats. åsom i artikelns bör
jan nämnes, är apparaten en speciell lokalrnot
t agare och grammofonförstärkare, och under 
uppbyggningen har konstruktören hela tiden 
haft detta för ögonen. Största möjliga hänsyn 
har s;Ullnda tagits till en gedigen och korrekt 
konstruktion i elektri"kt hänseende. Föl' övrigt 

hlockkon tJe nsalor 300 
CUl .) l,DO ) ·vo l t .. 

~ lJlockkonoensatorcr 2,000 
cm. , 1,::;00 volt. 

l lJlockl<o uocnsator 10,000 
cm. 

l bJockkondensator 1 mill, 
1,500 volt. 

:! lJl ock kondeosatorer 2 
mfo . 

l kry~ s(an~rplatta 350X210 
X 10 mm. 

:2 kr)'. s rall e rplattnr 34GX 
65lXlO mm. 

1 krYSHfunc rpJatta 190X r.;; 
X10 mm . 

1 trolil ,,_ platta 210X 65X4 
mm. 

l tl"()litax plntta 35X 60X4 
mm . 

1 lroli tax platta ~{~ "<7iiX -J. 
Ul.Ul.. 

10 konta kthyJ "or. 
2 kryss (an ~ rpl u lLo r 9;-;X 60 

X l O lli Ol. 
1 kr.\·~sfall e .. platta l 20X60 

X lO mlQ. 
l perfo rerad plåt 120)<"50 

m m . 
-.I gn llerba tterier på lG vojt. 

kan man ju över de olika de
larna placera en jordkopp
lad box av metall eller en let
da av trä, som skyddar de 
olika delarna mot damm och 
samtidigt ger apparaten ett 
prydligare utseende. 

Vi ha i det föregrtende po
ängterat, att Lokaltrean är 
en utpräglad lokalrnottagare_ 
Ute på landsbygden kan mall 
dock med en hygglig utom
husa ntenn få in det stora. 
flertalpt goda europeiska sta
tioner med absolut tillräck
lig stydut. Använd dock åter
kopplingen försiktigt. Tänk 
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på grannarna varje gång ni fingrar på den 
,-2P<lilla återkopplingsratten, ty apparaten kan r--S'$----:--tj() 9,r 

tjuta liksom varje annan mottagare utan 
.'lögfl'ekvensförstärkning. 

ICopplingsschcnuL 

Efter dessa mera allmänna funderingar 
ön:rg[l vi till att ti tta Ii tet närmar pe 1,0

kaltreans kopplingsschema, som ,'eR på fig. 
2. Antennen anslutes till en av bussningar
na Al eller A e, varigenom kondensator n Cl 

respektive ~ kommer i serie med antennsy
stemet. Storleken av dessa kondelJsatorer är, 
som den initierade hisaren "et, i hög grad 
medbestämmande ifråga om den selektivitet 

Pig. G. 
som kan uppnå. När kondensatorvärdet 
minskas, kan man öka selektiviteten. Här 
har använts kondensatorer med värdena 100 och 
2,000 cm., vilka visat sig utmärkt anYändbara under 
alla normala förhållanden. 

A"stämningssystemet består a\' spolen L, paral
lellkopplad med den variabla kondensatorn Ca på 
500 cm. Av utl'ymmeshänsyn har denna. valts som en 
vanlig kopplingskondensator. Av;;tämningsspolen är 
en del a,' variokopplaren, i det blott det uttag som 
~varar mot lokalstationen har använts. Önskar man 
att kunna täcka hela det våglängdsum råde, som va
l'iokopplaren normalt är beriiImad för, å kan en 
,"anlig Vt glä ngdsomkastare - j 111'1 ta full fempolig 
- naturligt vis inmonteras på van lig . ittt. 

etcktoru, som arbetar med galledikeiktning merl 
llj ~ilp av gllllerkondensatoru C. på 300 cm. o ·h galler
läckan Ra P 2 megohm, är mot s< nd"kopplad till 
första lågfrekvensförstärkarröret genom moståndet 
B I på 200,000 ohm och kondensatorn C. P~l 10,000 cm. 
Men innan signalerna nä så H\.ngt, passera de först 
återkopplil1,~f;spolen L 2 och högfrekvensdrosseln DI'l ' 
vilken hindrar Ile högfrekventa svängningarna att 
W.l. över i lågfrekYensförstärkal'en. FÖl' a Lt man emel
lertid likväl skall få återkopplings\'erkan . är konden
satorn CG på 100 cm. placerad mellan Dr1 :s högfre
kvenspotentialsida och glödtrådsledningarna. Yttcr
ligare finns i detektorns anodkrets motståndet R G 

på 100,000 ohm, vilket tillsamman med kondensa
torn 0 7 på 2 mfd bildar ett avkopplingsfilter för de
tektorns anodström. 

Första l' .gfrekvensrörets gallel'liicka utgöres ay 
det variabla mot ståndet R'G på 1.6 m guhm, mrs glid
kontakt iiI' kopplad genom st:l bili. er in ~smot;,;tåndet 
R , på 200,000 ohm hll gallret pö l'öret. PI s; sätt 
kommer H,. "i\.lunda att fUllgel'<l som \'olymkontroll, 

1lfättskis8 till den pcrfor emde mr,tallplrJten, 80m placeras 

ö?;Cr motståndsenheten. 

i det styrkan efter hand avtar, då glidkontakten när
mar sig den nedersta änden av motståndet. Gallpr
spänningen alstras såsom spänningsfallet över slut
törens glödtråd och blir sälunda 6 volt. 

Kopplingen mellan första förstärkarsteget och 
slutröret sker med clough-koppling. Motståndet HR 
tvinga r svänl2:ningarna genom kondensatorn CD och 
twnsformatOtllS primärsida till minus. Naturlig\'is 
kan man ockRa ordna kopplingen mellan de två stc
~en på ,-anligt sätt med transfotmatorkoppling, men 
hitl'igenom förlorar man naturligtvis de fördelar, som 
clongh-kopplingen bjudcr i fr~lga om bättre repro
duktion, Den anv.<i.pcb transformatorn gör för övrigt 
clough-kopplinger: mycket lätt att ordna, då både 
motBtålldet R·s och kondent'atorn CD äro inbyggda i 
~j iilva transformatorn. 

~ilutsteget är push-pull-kopplat och den förvräng
ningshia utgi'lllgsenergi, som llppnllS, 'il' därför rätt 
betydande. I anod kretsen på de Hm-i' nda l'ören är 
utg; ngstransformatorn Tr; insatt, o:h till dennits 
!"clnmdiir-kontakter ansluteR högtalaren. Häl' måste 
man se till att man tar- de riktiga kontakterna, ty 
det finns sådana både för elektr'od}namiska och för 
elektromagnetiska högtalare. Med elektrodynamiska 
menas i detta sammanhang blott högtalartyper med 
låg-ohmss\'ängn ingsspole och utan inbyggd transfor-

JR< Ö )(/1.1['Al. JElI1E: lL lL 

Fal!l'lkRt I l. steg I 2. stelt Sluts leg: 

Pltilip :i 
T C' l e[unl';:('n 

Tl'i n ll'Oll 

Ya 1\' () ... " • . •• . • o.,., 

.\ 4:.!.' 
HE O:{! 

n'J) ·f 

"~ ~H) n 

A non 
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Pig. 1. Den speciella motstånds
boxen, som i nnehåller motstån
det '& på 450 ohm, Lägg märke 
till den perforerade plåten swmt 
bottenp lattnn och sidostyckena 
av lcrys ,YfallfJr. Stickkl:mtakten 
placera8 ·i motta!lUr en8 m()tsva 
1'G-l1de kontakthä l (8 fi{j, 1), 

* 

]) c här använda transformcLto 
)'er'lla äro båda av murket R &: 
() (Bn1i!l & Ol1t/ÖUli) , E n del .IV 
l;åra läsarc ha /J elt alt fa en 
1" olls trnktiol1 sbeskr i '/}/zi ll g m ed 
clo ll,gh-koppling, och pä !J r/m å 01} 
dcl uppgjol 'da koppUngs8c /i em at
mustc i delta fall den lw trau 8
form atO'r typ ?ned in byggt mu /
ställd or,h kondensator Il t!lvärv
das. D em, 80'1/1 ämna bl/qga Lo
lca1t r ean. m eddela v i efter tii)' 
frågan (ulr(?R ,~ , ty i vi.~Ha, landS
iinrllu' toräe l ra Il-Sf01'ma tor en w 
t!lvii n ' var(( {j n l!sTcn 8v lf.ra at t 

u pplJl'! nga, 

matot', ])e1l ,'anJiga eJekt l'odynami ;;ka högt.alaren 
med in1yggd iXfin ,' ror mul0l' eDp!' hyggd eft er hög, 
ohm. pri1leipr'n ~ kall alltid 'l nKl11ta i;1 t ill .samma kon, 
takter som d(~n e}l'] , h'olUagtw[h;ka t.YTwn , 

D en t ot.ala n nOch l l'Öm m ' Il OI' 1t gliids lriimmell till 
de tv :l fÖI's ta d it'en filt r era.' al' ch 'os8elspo!cn Dr 2 jJå 

:100 ohm i fÖl'bi lllle JHp med ntjiimn iugf'kollclensatorn 
C ," på 4- mfd. (a r p l'Ova d lll('l l UiOO ,'oH liksh'öm ) 
och moistttndet H I pö, 2.1000 ohm l'c tllwel':ll' n~itspän

!lingen t ill lit mpJif!';! \' iil'dell [;jr dc i' \' , för"ta rören, 
J)Pnna s h 'öm p aHHC'r'ur lH'k s ; genom le tvh parallell 
koppla de , lu t r ören. lll en da den nat u1:liuh i f; inte är 
tilll'iiddig fÖJ' a ti fylla ,h ,!,1sU!'; g l(i d ,;t,r iillJRhehov hal' 

motstftndd H." på -1;;0 ohm i n, kj LLtitR d ir eki. mell an 
bely"uingsn ä tets pluspol och ~ln frörell s glötllr . d. 
l )ptla mot thud i;kaifar d;t el(' n fejande s trömmen 
till sIn [ t'Öl'ell , D enlla ex1:!'u ' i. l'öm hlir , <'t lunda intc 
filt r prad men detta ii I' ej hElHer nödyäm igt , dfl den 
enda t pa , cral' -Intrören. Som fln a nalogi hä rtill 
kan näm.niu' i'lntröret i CIl växelstJ'öm mottagarc, vil 

ket i regel mat a s med l' å, så] uuda i hög"t a gl'a d 
ofU t l'cl'a J vilxdström uta n a tt man fal' nägon mär k· 
bar bru mton i högt'a] a ecn . Då slntrören äro pal'alleU · 
kopplade, är del sj äh' kla rt a U Dlan aldl'ig t al' upp et t 
a rören d.t strömmen p< a ppara ten ä r ]J. släpp , y 

Cl! ' t lian ma növel' m('dfö r nat url i g-b'is omedelhar t 
ult det a ndl'a r öret bränne ~önder , 

:.\Iot. tun det R 'lo på 5-10 ohm alstra r en lämpl ig 
negati \' ga llerföI 'Spänni Jl g t ill fl etc'l;: forn, når man an· 

,-änrrel' p ick-up och säsom av diagrammet framgt.!'. 

tillföres denna ga llel'spän ni ng au tomatiskt fiir"t a r :;
]'1'1. nii l' p ick-up-en an l utes till kontakter na P U, 
) [otsi tl ndet R 2 p;l 50,000 ohm är i nsnt t av s t a bili
t (·ts hiinsyn och fö r a tt fJ'll a vL sa elekt r iska krav på 
ett lllolst and av mins t 1,500 ohm i en ledning fr ån 
helysnillgslläLet till Pil kont ak t-. I ·' öt' a tt man skall 
få spänningsva r'i , t ioner ö er H]o utj ämnad , iiI' i n
sntt en kondensat or ' q P' 2 m fd. parallellt över m( t
st[\ndct, 

j(01/ 8truk t i u/!., 

D ppu}'g-gningell a\ L oka l ttert n ä r mycket ,n kel och 
dl' ()Jj ka fo tografierna :jämte l'itl\ ili ~al'l1a ge . äkcrt 
kla ra be:'kell i \'<lrjt' Ir ~ ga, som kam;ke t i ll ett höl'
jan kan fl mu,; in t e ;thsolnt kla r , Vi skola häl' Mott 
ytt er ligar , nälllnu, al L lllotst[llldet n u p it 450 ohm 
finns i en l>ox föl' sig u tom själva mo ttagaren, d, 
den vii.r mc Rom utvcc-kla, ' i cle" a m ot .,tttnd lä tt kan 
vel'ka fu\'s (;nl.llde p, ko ncl(Jllsa tUl'el' 0('11 tl.uul'a kom
ponentel' i själva mottagaren. F ig. 6 och 7 ge erfor
dCl' liga tlpplysuinga r härom, Bo 'tenstyclwt tillver ka s 
av kryssfaner och !ftC!taJlboxt' TI av perfor erad plåt, 
S,) a tt vä rmen n.tgorlullda obcbin J r al. kan fä. 11tlO p, 

A.USlll tu.ingen av mots t1'tncl!:;konstruktionen till 
MjiU,'a apparaten ske!' helt enkelt genolll ~l U man 
siltter in stickkontakt en i de lvii bu 'Dinga!', som iil'U 

,Ill brag ta p. Rida u av jäl va apparatl.\clun. Högta
hU'en kopplaH t ill t l '{t av dl' tre kO!1blkt fll ', ~om fi n· 
na~ på samDla "ida , 



Diffe e -

1,' ig. 1. Bn typisk dit
r r Oll tia llionitel!sato·}'. 

Ffg. 2. till h iig C'r. Dif
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tialkonden~atorn 


D e 'anliga ;ltel'l~opplingsarrangemangen ha 
alltid stÖtTe eller mindre brister, vilka 
kunna orsaka att en i ÖVl'igt utmärkt 
mottagare inte ger det bästa möjliga. In

"tällningen av återkopplingskondensaLurn medför i 
regd en ändring av avstämning;;kondensatorus in
ställning, .)eh även om df-t lätt kan rättas genom 
en liten extl'a vridning av av tämningskondensatol'W:, 
skala, så iiI' dork delLa förhållande fuga önskvärt 
och undC'l' speciella förh :'l. llanden - t. ex. på korta 
,-ågor sam t dfl flera kretsar a vstii.mmas mell ett 
t>nda grepp - kL n det medföra allyaeliga bes,'äi' 
Jigheter. 

Användningen av kapacitiv återkoppling i stället 
för den induktiya innebar naturligtvis e t t, om också 
mycket litet framsteg härvidlag, men samtidigt in
fördes ännu en sWrningskälla därigenom, att de hög
frekventa svi.ingningar, som finnas i detektorns anod
krets vid j'luga återkopplingsgrad ha svårt att pas
sera till jord och därför lätt tränga igenom högfre
kvensdrosseln samt in i lågfrekvensförstärkaren, där 
de kunna orsaka en instabilitet, som komplett för
:stör förstäl'kning-en ibland. 

På grund a,- detta förhållande händer det ibland, 

Pi.g. 3. OmbllIJIJnin.'} avet! detektors teg och Reinartz dter
koppZ·in.fJ. 

att mottagaren arbetar lugnt och stabilt, om blott 
återkopplingskondensatorn är något litet invriden, 
medan den är fullständigt omöjlig att få kontroll på, 
n~ir ttterkopplingsgraden minskas. I regel kan mall 
,-issedigen komma öyer denna svårighet genom alt 

placera en liten 50- 200 cm:s blockkondensator mpl
lan detektorns anod och glödträd, men fullt tillfreds· 
~tällande är denna lösning inte, då den orsakar för
lust av de höga tonerna i reproduktionen. 

Differentialkondensatorn möjJiggör en mycket vac
ker lösning av både denna senare och den förstnämn
da sy;ll'igheten. Till det yttre skiljer sig denna kon
densator inte väsentligt fråu den vanliga kopplings
kondensatorn. Såsom fig. l visar finns det enda"t 
tre kontakter för ledningsförbindelser i stället för 
två, Fig. 2 visar uppbyggningen schematiskt, och man 
set här, att differentialkondensatorn består av två 
fasta plablatser och en röt'lig. Tilledningarna till 
de;;f;a plåtsatser anslutas till Fl och F z för de fasta 
pltttsatsernas vidkommande, medan 1\1 möjliggör för
bindelse med de r-öl'liga, Till höger visas des sutom, 
hur man ofta marJ.::erar en sådan kondensator i ett 
rliagl'am, De följande figurerna "isa också detta. 

På fig. 3 ser man vid A en vanlig detektorkonstruk
tion med Reinartz återkoppling med hjälp av hög
fl'ehensc1rosselspolen D, dE;n variabla kopplingskon
dpllsatOl'll ej och åtel'kopplingsspolen L. Vid B vi
sas, hur schemat ändras, när differentialkondensatorn 
Cz insättes. De fasta plåtarna anslutas till var sin 
ända av återkopplingsspolen L och rotor anslutes 
till detektorrörets anod. När den rörliga plåtsatsen 
nides in över den nedersta fasta, gå de högfrekventa 
svängningarna i detektorns anodkrets direkt till jord, 
medan en '~töne eller mindre del passerar återkopp-

Pi.'}. 4. Ombyggnim·.fJ a 'l; ett det r.ktorsteg 1Jwd. i.nd1J,ktiv åter
lcoppl i ng. 

http:Ombyggnim�.fJ
http:koppZ�in.fJ
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Kraftdetekto.en 
ett nytt 


M edan ganeI.'likl'iktniUgSdetektorn är 
mycket känslig och kan ge god re
produktioIl , så länge det är fråga 
om små värden för de påtryckta 

högfrehenta stl'ömmarna, ger den en betydande för
\Tängnillg så snart gallerISpänningarnaantaga större 
\·ärden. För att komma ifrån denna olägenhet använ
der man ha ftdetektorn, med vilken man kan tillåta 
sig m;vcket tor a högfrek n>l1sspänningar på gallret. 
J a, det är till och med S~L, att kraftdetektol'n arbetar 
l'iktigt tillfredsställande först när dessa spännings
variationer antaga relativt stora värden. 

Kl'aftdetektorn såd an vi vanligen känna den är 
emellertid rätt ok~\l1 slig o('h s"aga påvrrkningar in
l'cgisheral' den ofta inte alls. FÖl' att klara av denna 
oliigenhet har en amerikansk nLuioexpe1.' , d:1' vVeiller, 
gjort en helt ny kraftdei ektorkonstruktion, vilk(~n 

an"änJ cl' en kombinatioll av ett vanligt kraftförstär
karrör och ctt »icke-linjäl'b> motstånd. 

Med ett icke-linjärt motstånd förstås ett som upp 
till en "iss puukt hi\n'l' smä spänning-s,;];:illnu ckl' 
för stora strönn-ariationer. ) vaniör d nna punkt, 
som vi i det följande kUJlua kalla »knäeb , krä vas 
däremot stora spänning:sdifferenser för små ström
variationer. Vid strömv i~rden nedanför knäet besitter 
det icke-linjära motståndet sålunda ett mycket litet 
- ovanför knäet däremot mycket stort - ohmskt 
motstånd. Som ett exempel pa ett motstånd av detta 
slag kan här nämnas en kal'bornndumkristall i för
bindelse med en stålspets. 

På det här publicerade schemat finns detta icke
linjära motstånd R inskjutet i anodströmsreturled

lingsspolen L, när rotor yrides mer eller mindre in 
över den översta plåtsatsen. Därigenom r egleras följ
aktligen å terkopplingsgraden. Man observerar, att 
kapaciteten mellan uetektol'lls anod och jord ständigt 
får ett likarta t värde, då självinduktionen i L inte 
erbjuder något nämnv~irt motstånd. Ty minskas ka
paciteten mellan den ena f<1 sta plåtsatsen och rotor, 
så ökas den samtidigt i samma grad mellan den and
ra fasta pUHsatsen och rotor. Den samlade kapaci
teten mellan rotor och de två genom L förbundna 

ningen från det insatta röret och med den angivna 
kopplingsmetoden åstadkommer motståndet sålunda 
en viss negativ gallerförspänning för röret. 

Förh< ll andE'na ordnas nu sa, att strömmen i R 
precis når upp till knäet och röre~ med den sålunda 
alstrade gallerförspänningen arbetar ungefär mitt 
på den rätlinjiga delen av karaktäristikeu. 

Härav fö rstå vi , a tt en minskning av rörets anod
ström resulterar i en mycket liten minskning av 
gaJ lerspänningen, medan en ökning medför en b .. 
dande stegring av gallerspänningen, och detta för
hållande utnyttjas då för att uppnå likriktning i 
röret. 

Den positiva delen av den påtryck la gallerspän
ningsvariationen söker i första hand medföra en 
motsvarande ökning av röre ts anodström, men här
med följer en relativt stor stegring a v rörets (nega· 
tiva) gallerförspänning, och detta försöker uppväga 
den P' t ryckta posiliva spänningen avsevärt. 

För den negativa halvperiodens vidkommande 
inträder något motsvarande, i det gallerförspänni n
gen över motståndet R söker utjämna, men d:l vi 
nu befinna oss nnder knäet kan benägenheten för 
utjämningen nätt och jämnt anas. 

Man får sålunda så att siiga ingen ökning i anod
strömmen, medan minskningar intTäda nästan i fn 11 
utsträckning, och härigenom uppnås detektorverkan. 

fasta plåtsatsel'lla är sålunda alltid - i varje fall 
mycket nära - konstant, och härigenom bortfalla 
de svårigheter, som vi t alat om i det föregående. 

På fig. 4 visas på motsvarande sätt, hur en mot
tagare med vanlig induktiv återkoppling omändras 
till att arbeta med differentialkondensator. I sådant 
fall är det nödvändigt att man förutom själva diffe
renskondensatorn anskaffar ('n högfrekvensdrosRel. 
På fig. :3 och 4 äro alla nya ledningar dragna med 
tunnare streck för tydlighetens skull . 

http:Kraftdetekto.en
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Internatione 
rundradio§tati~tik 

Av förste byråingenjören SIFFER LEMOIN E 

D
en statistik, som man vanligast !sl:T för-e
komma beträffande rUlldL:J.ion och dess 
utl'eckling i skilda länder, inskränker 
sig i regel till ett angivande av IYi:lsnare

antalet , absolut och pro mille räknat. Dylika siffror 
utgöra utan tvivel en i visRt hänseende riktig mått
stock pr, l'1.wdradions omfattning och utbredning 
men lämna ~ andra sidan helt åsi<lo hänsyn till de 
"il L skilda betillgelser, nnder vilka delma ,'erksamhet 
på olika ha ll bedl'i\'es, Det torde för den skull inte 
nll'a utan l'ii:l!'t intresse alt niirrnat'e gå in på dessa 
förh ii llanden föl' att göra en s ta t i:' tjRk jä.mförelse, 
ej blott mellan l'estlltaten som sådana utan samti
digt met1 beak tande av härföl' givna fÖl'u1.sättllingat' 
och des i:>Ds utny ttjande, 

Det må Mt först förutskicka s, att 
den ordning och reda i l'llUdradio
förhållandena, som sa småningom 
;.väga hrag1s i Elll'opa, f,'ämf; t är fl 1.t 

tiJlskriva det fr;cnngåug::;l'ika a rud p, 
som utftids av Intel'lla tionella R lI nd
radio- nionell och dess tekniska 
kommitt6 i {)eh med utarbetandet 
a l' dc Yflgl ii l1 !!dsplanel', som i pri n
cip an togos ,' id den i P rag: " fn'en 
U)::!9 al'll ~IUna statliga konferense r!. 
Ut A.ll ntt ing< p" diskussion av prin
cip r na för fii r fl e1ningen eller av 
sjäha plauen i den fO l'm, den~am, 

"ma autag-i. til , är rlet t ,l' d li~ 'L a t en 
över-cnskom mehw a v dylikt le g ell
dast kan bli t ill eftcl' 'umm:mjämk , 
Ding av fl'ån skilda ti nder ställda 
kra I' och som :So dan hlir den inga , 
lunda fullkomlig, Det heslående 
I'ärdet <11' en ill 'i.el'nationell l'egle- =' 
ring ligger emellel'tid bl. a, dii.ri. ~ 

att densamma - i mot. a t, ' tlll under ~ 
tidigare ål' rådande kaotiska förhål - 

la nden - inom ['amen av fastställda gl'änser medger' 
tryggad frihet till uheekling av den nationella verk
samheten, 

r länder, där en organiserad rundradiorörelse på 
ett tidigtfitadium kom till stånd, ha förhållandena 
Dtlmera kommi.t in i ett lugnare tempo, ehuru man 
gil'etl'is ännu inte kan tala om att desamma stabili
serat" pller att höjdpunkten av vare sig den tekniska 
ut\'ecklingen eller lyssnareanslutningen ännu upp
nå rt f; , Tvärtom pågår föl' närvmande intensi\'are ~in 
ll< gonsin förut ett om- och utbygg-nadsarbde al' förut
I'arande stationel' föl' höjande av effekten till högre 
belopp - gränsen för vad som är regionalt tillåtet 
utgör cirka 100 kW - i oell för att bereda såväl 
föru t I euande 
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Fig, l, 

som nytillkommande lYRsnare bättre 
mol tagnin!!,'smöjl igheter, 

:'Ied ett s törre antal tillgä nglig~ 
exklusiva råglängder fin llas för ett 
land självfallet gynn 'ummare förn j'
sättningar än vid dispo;,;i ion av hl]'
re dyl ika varför våglångdsföl'del
ningen i första hand blir- av bety
delse vid jämförelser länderna emel
lan, Denna faktor är dock inte ui'

slagsgivandf~, alldenstund t1et vidare 
kommer an del;,; på storleken av 
landets ifri'iga folkmängd och areal, 
del s }l' hm\! de till huds slåendt' 
n glängd ma utnyttjats betriiffande 
u tbyggd effekt. Till dessa bada sena , 
re fak torer bör hänsyn följaktligen 
tagas, 

Syftet med nedanstäpnde redogö
r Ise, som är baserad P' senast t i ll
gängliga officiella uppgifter fn n 
Telegraf-Unionen i Bern jämte resp, 
telegrafför\'altn ingal', är inte att pol 
något sätt framhhva det ena ener 
andra landets mer eller mindre lrl1lg t 
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framskridna uheckling, utau jag tar enbart sikte 
på en rent jämförande staliRtik. I jii.mförelsel'lla ha 
blott sådana länd er medta gits, som sedan längre 
tid haft en Ol'g;lll i,;enul n 1l1(hadiorörelsc och från 
dlka exakta n ppgiftel' i h ll!.!<l om ly :::snareanta let 
föreligga. 

I tabell ilämuas i kolumnerna 2 och 3 först eu 
öl'ersiktlig uppställning av resp. Hi nders folkmängd 
i miljoner ill\'~lllare samt areal i kvadratmil. Kolumn 

T A B El. I. l. 

Da nmark 388. 160 
 110.6 3.51 81.7 9.0·no 
England 45.63 3.222.9722.440 187.0 70.6 13.2 
FinlanJ 361 
 9.3 103.00 1 
 28.5 0.3 3.885 

7,84 Holland 229. 1 
 233.314 6.8342 
 29.8 
/).7orge 2.8 1 
 79542 
 0.23.238 28. 3 


0 .6 Polen 3021 
 223.574 7.43.883 77.8 
verige 6.12 466.750 76.3 LO4 485 
 13.7 

290. 31)5Tjeckosl. 20.0 2.01444 
 1028
140'! 
T ysk lan d 64.11 50.6 7.0 4.704 136.3 3.241.725 

293.612n gern 8.52 929 
 91.7 34.5 I 
3.2 

Österrik ~ 79.6 407.640 61.1 49
667 
 838 
 l 
72.8 18.95068 I 46.3 34
I Summ a 11 93.47126.578 

(Med<l vdrd c) 1 I 


l 2 3 
 4 
 5 6 7
I I I I I I 

Fo lk. Yt. A nt.,JHo. A ntal AntiI I 

inn!.:  ly ~ s-n arernä;tgd f, ·l k· lY!ls n.1Tc lY!isn-lfc
L a n d l h.\ 11 don p~ rni ...~s·' 

pc.:- l"mill. i 
 lOOJtJthd 30 '<p t. 
i n \'. kvmil inv lk v km )930 kvkm.in \'. 

4!} 

:I anger härur beräknad befolkningstäthet uttryckt 
i invånare per l;:vadra ,kilometer, Därnäst följa 
kolumnerna ;:; och 6 siffror angivande absoluta au
talet lyssnare samt beräknat antal per 1,000 invrt
nare. Den sista kolumnen innehå ller slutligen antal 
lyssnare per kvadratkilometer. I den understa ho
rIsontala raden ha l'esp, summa- och medehrärden 
angivits. 

Betrakta::: till en bÖl'jan kolumn;) (absolut lyss-

I. ,I" "':o: I t ~ I rl' " 'llsrj 

Fig . " . 

ni1 I'eantalel) 1, fi nner man -,;~ i-iom ock böl' ,'ara att 
fiinänln - at t Engh ll1d och 'l'yskland pi1 grlInd av S ill 

l-iLora folklll i.inp;d 8(,1 i iirk l ;)~ i< med eit l ,\"ssna r c>a n
tell al- nudera ÖI'el' tre miljoner. DärnH. t följa i. pn 

gl'Upp S I'e rge, ÖstelTike ol'h Da nmark ill('d va rdera 
inemot PIl hal,· lIl il jo]l "amt fi ls t övti g <1 i sa,ruman
fil'~i.llnjn geJt medt agna. hinder med el a n LIl lYR~nare, 

un(] (, t'."tigallrl c- :~OO , OOO. R eclul'eraR resp. siffror till p ro 
mill e inntnarc (kolumn ö) , kommer Danmark främ:st 
med ('al et J1 0,6. d tl rnLLst S" N ge och l~~ n gli-llHl med 
resp. I(i, :~ och 70,U, I'idare u"l.elTike 61,J, 'IYt>kland 
30,li Ramt. örriga me,l vänlen ll l.ldel'stji!:andc medel
'ialet - ,j (),~ - ,; i,', P olen UlI·1l endast .)4 l 'na re 
per nn.i{~ lllRcnt al j ubyggare. 

För (in·j,,.kad lig]w(pns ~ku ll har i fig. 1 upp

1 l' ppgifte rna avse den RO sClltem\.JN ]!):~(l. 

http:sClltem\.JN
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ri tats en gl'a fi ~k s<lmman~hill n i l1g a,· 8/J ccij-ikn l yss· 

na.reantal Gt som f unktion ,1\" bcfollm illg·stätheten. 
A,· in tl'essc iiI' Itänid att kOllstat el'a. hm'usom S,'e l" 
ge, Danmark och En glancl. " ilka intag;l tätplatserna. 
dock ~i ga en i föl'hällan cle t iU "Hl',l T!(I )';1 s.' nllcl'l igeu 
olika bcfolkllingsliithet, "ilkft "i sH!'. ;\1'1 dellna senal'(~ 

fakLo l' inte direkt )Jchö ,'cl' 1M lllc'd sl'l'['ifika licens· 
anta let at! sknffa, Deu hOl'isoutala lilljl' ll _\.-A. ut· 
gör pl'omillehtlets medehiiI'Cl r. 

I fig, ~ är "idare lY SSHClJ'f' f i itllefcl/ d , ", s, <tntalpt 
lyssnare per kvadl' atkilomete l' lIp pl'it;l(l li kaledes 
som funktion a\' befolkningsi:iithetl'll. Lägst ligga 
här de till area len stora men glest l.H'folkade skan· 
dinaviska ländel'na och Polen. högs t l)anmark och 
Eng-land. :;\:1ed ell stigande befolk nin gs1ii thet bör nol" 

Arl'ul fl r "i ,dii" ).!' ,, I k" 1I111 ~ 11111 
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malt lyssn2retätheten öka jämsides i samma propor· 
tion. Dess medelvärde fram!';täIles ;w linj en B- B fl 
fig . ~. 

D et har förut påpekats, att rundl'a dio ,'erksamhe· 
ten :i ett land bl. a. är bel'oend e av det antal våg· 
hingder, Yilka enligt gällande internationella avtai 
disponer'as med exklusiv nytt janderätt. En statistisk 
undersökning av hithörande för hållanden är fram· 
stäl1d i tabell 2. Dess kolumn 9 innehåller uppgift 
nm antalet exklusiva våglängder, därYid jämväl med· 
räknats sådana, som nyttjas med stön'e effekt utan· 
för I'undI'il.diobanden och kunna betraktas såsom 
jämbördiga med cxklusi\'a d?l ika (Kal11nclborg, Dan

mark. ;l 1133,8 meter samt Oslo ä 1070,4 meter). Ko· 
lumn lO fnllusWller imål\(ll'Cantalet i miljoner och 
]l ly!>snal'eantalet per våglängd. I kolumn 12 anges 

T A B E L L 2. 

11 12 138 9 !OI I I I I I 14 

.~\n taJ In vjn.HC Ly "~ n.lr(· Areal If " h ' lIper ex '" ' o r a ~n ' Anta l relä.. 
..: xklll ~ per f:xk lu , per (!x :r klus; v det. 1 hU stationer 

L ;\ n d !l iva si v våg .. klm.i v vå~ .. medcl v.u. förutom dy.. 
\·;'gl.ln8 !''1ngd i vJt;- JänoJ j 1 det j kn, lik-> , exk l. 

dC! r mill. lällgd kv.""mil lumn 12 v< rilängd 

Danmark 
England 

2 
10 

1,76 
4,56 

194080 
322.297 

215 
244 

0.46 
0,52 I 

-

1') 
Finl~nd 3 1,20 34 ,334 1295 2,78 4 
Ho lland 2 3,92 11 6,657 171 0,37 2 

orge 5 0,56 15 .908 648 l,39 8 
Po len 7 4,32 31.939 555 1,19 -

Sverige 6 . 1,Q2 77.792 748 1,60 25') 

Tjeckosl. 6 2,4 1 48 .398 234 0,50 -

Ty,kI"d I 13 4,93 249 .363 362 0,78 12') 

Li n~ern l 8,52 
1 

293 ,6 12 929 1,99 -
Oste rrike 2 3,34 203.820 4 19 0,90 2 

1 

I Summa 1 
(Med,"';; rdcl 

57 I 3.39 1157,030 1 466 
1 

1.00 55 

nnYfljo [n jr~!ll k t "r kw!}. 

1('i{J..J. 

" 

den m'en l i kladra tmit som med J1 u gällande fördel· 
lling har att t äckas av varje exklusiv våglängd, 
kolumn 1:3 äl'O dessa tal omräknade i förhållande till 
medeh'änlet som enhet. Sisht kolumnen i tabellen 
upptae antalet smärre rUnrll':llliostationer, som ar· 

1) De~l; utolll 10 st. il. syukrollisE'l'all exklus iv vågl;ingd, 
~) I del ta antal ing: jiimYiil flera stationer sy nkroniserade 

;l pXkln;-,h' yliglängtl. 

i 



51 }'OPULÄH RADIO 

beta antingen pä gemensam ,-åglängd eller utanför 

l'lmdradiobanden . Grafiska sammanställningar av 

lyssuareantalet (w!J ,m';r I pet I"äglällgd iil'O gjorda. i 

fig, 3 och 4, 


Deu n La n b ivel iuires 'anh l le statistiken i denna 
tabell fram~tälles i kolumneI'lla 12 och 13, vilka in
nebä ra uttryck för de mer I?Uer mindre läti"a. eller Sl'å

1'0. betingelser, den »lätt!pi ::;faktol'», som i rent tek
niskt hänseende förefinnes föl' bedrivande av rund
.ra dioverksamhet i ')lika länder. För att ta fram ett 
l)ar extrema faH, Fi nlancl och Holland, synes, att 
varje station å exklusiY våglä.ngd i det förra landet 
hal' att täcka en n;ira S ganger stöne yta än i det 
spnm'c, i TJngrl'n mer iLU ;j g.ingel' o. s. \". Omvänt 
f nnngi'l r, att de länder. som im'egisLl'Cra LIe högsta 
liccustalen per 1,000 in\";"mare, också ha de biista \'i1l
],:0]"('11 i här anförda h~inseE:n(lcn. Undantag därifrån 

"ii!!r 
." 4..41 t 

l 
Im, 

IiI = = 
• ;'" 

, I• I 

I 
fi ~ .. - .-..-- I ! ,,~. I 

In ... iiiiil · ·' 

I .. ... .-" - I I
I -- .

I : :;w:-M_ 

i . II f 

= ii.l 
i 

iii: ... I 
n'. , '., 
n '. 
u. -H... ...~~ . 
II ~. I , 

l ! - ' . I 
I I '", 

'. 

l ! "'O,. 

hilda å ena sidan Sverge, som trots en »våglängds
area!», som är 60 % större än medelvärdet, ligger 
med näst högsta procentuella lyssnareantal, il andra 
sidan Tjeckoslovakien och TIolIand, vilka med en våg
längdsareal av endas t 50, resp. 37 % av medelvär 
det dock uppvisa betydligt lägre siffror å specifika 
lyssnaretalet än vad medelvärdet uttrycker. Ytter
ligare jämförelser kunna i detta avseende göras, vil
ket studium ö,'erlämnas åt Iiisaren. Beträffande an 
talet stationer utanför rundradiobanden äro dessa 
ml?dtagna e.nda;.;r fÖI" fnllstii.ntlighetens skull. För 
vissa länder med stor ,"åglilugdsareal är det givetvis 

T A BE J. L 3. 

17 18
15 16
I I I I 19 I 20 I 21 


Antenneffekt Milli. Ut.Kw per M,lli· 
\\7attcxk lu.i k w. ~I st.v w~ tt w,ut n.y ttj . 

r. a n d tianer mc:"d s iv per per per nlD gs", 
f.,k.vJg.ex klu siv lv ssJIIinv'" kvmil

längd nare torv.:ig längd nare 

5.50 255.8 3.13 28.34 0.32D anmark I 11 

I
195 
 79.92 4.27England 19.50 6050 
 11 3 


21.62 23.25 1.62Fi n lan d 84 
 28.00 815.5 
6.0012 
 350.9Holland 1.5 51.43 0.35 

15.60 2409
Norge 27 75 
 265.6 0.9078 

9.71 17.51 2.25 304.2Polen 0.5668 


26.83 26.31Sverige 35.90 345.0 1.55161 

15.83 67.66 6.58 0.92Tjeckosl. 3271
95 

17.31 47.83 3.51Tyskland 6940 
 1.00225 


23 
 23.00 2.70 78.33 1.33Ungern 2'17 .6 
0,8730 I 15.00 
 358.0 4.50 73.60Österrike I I 


Summa I 982 I 17.23 I 36.95 I 507 I 1097 I 1.00 

(Med elv'rde) 

nö(h~lndigt att komplettera f.1tationema på exklusi
"a våglängder med gmärre reh8tntioner i och för att 
ge mer tillfredsställauele lY l'if.1Jli ngsmöjligheter. 

l ta bell ~ har sIn tligen g.iorts en sammanställning 
av de effektbelopp, som användas av stationer å ex
kIusi\'a våglängder. CppgiUerna äro hämtade ur He
Ila:;!- tillgängl iga officiella meddelanden från tele" 
gnlfn nioll C'll i Bern, Kolumn 16 innehåller summan 

FiO. 7. 
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Moderna ror 


D e radiorör som vanli o'en an vändas krävit , '" , 
en anodspänning, som i regel uppgå r 
till 150-200 volt, om man vill uppnll 
bäbta möjliga resultat ifråga om fÖl'

stärkning och kvalitet. 
Vid elimina toransJlltnin g på no volts likst röms

nät kan detta förhållande medföra s vårigheter :=lY 

olika slag, och \"i s I ola uiirför i kO( ' ':het förkla ra, 
hur man på ett enkelt sätt kan komma över de""a 
"'m.Idighet .1'. 

Såsom \-iuståellde f iguT' Yi sa r är till nO-voltsnätet 
ansluten en d ubbel tvåpolig omkastar på sådant 
sätt, att en inskjuten 100 volts anoda :kumulator i 
den ena fitällniugell sättes i sel'ie med no volts-spän
ningen och därför i förening med denna alstr ar en 
spänning på 210 volt, medan den i den audra ställ
ningen står på ]<1 dduillg . 

Då bel;vsuing;s nätets ii n .' r spiinuiug iförhällande tiJI 
ackumulat or spänningeu är m;ycket liten och för öv
rig t nä. tun helt försvinner med en nästan uppladdad 
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ackumulator, gå r det sålunda endast laddningsström 
genom an odackumulatorn en l'ätt kort tid. 

A[an kan därför låta aekumulatorn alltid st å pä 
laddning, när man inte lyssnar, och på så sätt är 
man s~tke l' om att alltid ha tillräcklig ström för 
lys 'ning timmal'na_ 

För a tt undgå överbelastning av aekumulatorn vid 

olyckor - sprängda proppar eller dylikt - insättei
man i ackumulatorns ena tilledning en säkring för 
100 milliampere_ 

P å detta enkla sätt kan man sälllnda fä. samma 
eliminatorspänningar från ett 110 volts belysning>, 
nii t som från ett på 220 volt. 

av kilowa I~t-talen för samtlig-a stationcr i \~arje land 
- föl' Ty"kland äro medtagna de b'enneo nyligen öpp
nacle ii) I W-stationcl,'na i _Iuhlacker o h H eilsberg 
- kolumnerna 17 och 8 ange r esp . kilowa tt och 
w a t per vågliingd och kvardratmil, i 10 och ~O ~ir 

vida re utriiknat milliwatt per "illvlnare och lyssnare 
l:i<1mt i kolumn 21 utnyttjningsfaktorn, var med för
stä;:; k w per vågliingd i förh å llande till medelvärdet. 

Yi (} gr anskning a v i denna tabell a ngivna tal vär
(1L~1l fi nner man, att vi a intressanta slu1. 'a tser 
kunna dru s, .:peciellt i jämförelse med fi?regåenrle ta
hellel'. Mc. t intrel'san t kanske utnyttjning:-: fa ktorn 
är. jiimförd me tl wal t per h adra tmil Odl milli \V <.l_tt 
p r in\'ånare, vilket ullJ'Ycker så.vä l de t ekniska 'om 
.i viss mån de ekonomiska betingelserna fö l' bed ri'\'an
de av rundra llio_ D~l st t ill ~ t l' I ~lllmark med lägsta 
b:lde absoluta kilowatt-tal och kilowa t t per \" glängd , 
under det att an alet lyssnare per 1,000 invånare är 
det absolut högsta . ' t nyttjningsfaktor-n ii I' endast 
32 % av det genom:-;nittli~a \'äl'Cl t, samtidig t med 
a tt an iil let watt per J;::yarl ra tm"il ii r cirka T gt ngel' 
större än medelvä rdet_ Den mins gynnsamma stiill
ningen [lter intagt? av Finlan d, som i t rots av det 
största kilowaU-t aJet per \'åglängd - hög"t a ul
lly t t jningsfaktor - ri ock h mmer näst lägst i fr å.ga 

om watt per ytenhet_ Allmänt gäller , att glest be
fo lkade länder iiro ogynnsammare s tällda än h itt 
befolka de, samt a t t de föna må.s te offra ett bögre 
milli \\-a tt-tal per im'ånal'e Iji.imfÖr kolumn 19 ) , nor
malt följa ktligen or k å per lyssnare, med t y ä tföljan
de högre driftkostnad per lic ll sta~rfl l'e samt omvänt_ 
Befolkningsstor leken, som yal'ii. en av de avgönlllde 
faktorerna rid \" glängdsfördelningen , Ila r sålunda 
kommit att ytterligare g una de länder, som i geo
grafisk t och befolk ningshänseende redan förnt ha de 
hii sta ekonomiska för utsättni.nga rna för bedrivande 
a \. 1'1] dradio. HUl'u skil.iak tiga dessa förhållanden i 
ycrklig'llc cn äro , f r amg, r ,l\" t ah'ärrlena i tabell 3 
jäm te d grafi ska sammanställningarna i f iO' . 3- 7. 

X " a ·tationer uppföras, 'm ii I' r e förskjutningal' kun
na upps lå i l~-:;snarestockens storlek m. m. I och med 
nppllaenclet av en vi -." omkring med ~Jv i-irdet liggan 
de Pl'OCPll l Hell lyssnal'ea n 'l u tning for tgår ökningen 
sj iH d'all(lt längsammul'c och l<lllgsam.m.are. Vilket 
specifik t lyssn<.ll'cantal. .01Jl maximalt i.lr att fÖl ä n

ta, kau '_ \-ft l'ligcn fih'u tsilg: s - Ileu höga siffra n :n
100 l? ·sllare pe t· 1,000 in \' llnm:e har r edan uppnåtts 
i Danmark, och dit nå inom de uii rlllaste å ren med 
stör . ta sannolikhe t fle r'a av de länder , som ä ro n ii 1Il 1l 

da i or ans tående .iämföran de statistik_ 
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Ar ~elektiviteten 
ti Irä~kligt ~tOI·? 

F
ör många lyssnare är det väl sil, att re
lativ selektivitet är a v större betydelse 
~ill absolut ~l dan. Det finns oerhört 
många som u tan svårighet kunna skilj a 

lltländska stationer f l" n varandra, bara lokal
_'ändaren tiger, men så fort lokalstationen är i 
gäng, möta de större eller mindre svårigheter. 
En vägfäUa säsom fig. lA schematiskt visar, 
är i sådant fall tillräcklig för att minska stör
ningarna från lokalstationen på många sändare, SOll,! 

(len annars överröstar, men dä rutöver blir selekti\i
trten såsom förr. 

Vill man uppnå s törre selekti,' itet över hela Vflg
liingdsomrädet , måste man gå andra vägar. Fig. lB, 
(~ och D risa e x:empel pi\. effektixa kon lruktioner 
..l\- denna art. Kopplings~chemat B ii i' utmärlct läm p
lig t för y"ll'je enkel 2- eller :~ -rörsmottagare_ }[ed 
hj älp a,' d n drlll int l'i a bla kondr ul=; :1 t(lI"ll C lean man 
\<lr1era ,'elekt i,-iteieu inum r ä t t. \'i da I-{räwser och 
llppna li l"ed ,; det Y ~l rdf' , som i eld ifrftgavarantle ögon
blirkct kan vara just flet bä;; i tl. 

På denna och ön igll kOllfi l ,' llkiioner iiro liimpliga 
värden u tsatta för spolar och kondensatorer, både 
föl' av;;tämningskretsens- Ilch ö'lll'l'kopplingskretsens 
vidkommande. I öHigt ~ir ocksö mit tpunktsuttaget 
p a a,' stämning;;~ p()l( 'n av <l t01' bd ydelRc, t,y här ige
nom uppnå r man en betydande förminskning av a \'

stämningskretsens dämpning och därmed en ökning 
av selektiviteten . 

Arrangemanget på fig . l C visar den vanliga löst 
kopplade kon struktionen med antenn- och gaUerspo
le, men denna mei-od ger i regel inte så stor selekti
vilet som Ilen jn :-;t behandlade konstruktionen i fig. 
lE. Oftast föl'1orar man en del energi genom den 
rätt lösa kopplingen mellan spolarna, vilkf'n är nöd
\'ändig för aU mall skall rö tilll'iteldig- selekti 'i t r t. 
DiOL l"till kommel' att man få r en ext ra inställnings
ratt, som skall pa .·sas tillsam man med avstämuings
kondew..;atorns kala. 

Om intet av dessa schemor kan hjälpa en, s t\. kan 
det \':1.ra vild att försöka arrangemanget i ug. In, 
I stället föl' att som vanlig koppla ledningen fr,. n 
detektorns galler tiU övel'st a iLndan av avstämnings
spolen, leder man den t i11 mittpllnktsuttaget, till vil
ket \"i.dm'e antenuen är kopplad, så att avstämnings

(Forts. ; sid. 64) 
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logen 
ger bättre ljud 

för ringa kostnad 
i gamla mottagare 

O
m man vill uppnå bästa möjliga trans
formatorkopplade lågfrekvensförstä~k

uing, är det nödvändigt att ma n anvan
der förstklassiga och riktigt dimensio

nerade transformatorer, så att man kan vara absolut 
säker om, att rörets anodsh 'öm genom primärsidan 
inte helt eller delvls mättar transformatorns .iärn
kärna och därmed inför ett betydande förrräng
ningsmoment. 

1fen till och med om man garderat sig i detta 
hänseende, så medför transformatorkopplad lågfre
kvensförstärknlng all tid en inskränkt reproduktion 
av de djupa tonerna, ty redan vid 50-100 perioder 
visar den ,'anliga goda lågfrekvenstransformatorll 
en ganska väsentligt reduc<'I'ac1 förstärkning, 

Endast om man använder de absolut hä>;ta låg
frekvens transformatorer, som kunna uppbringas i 
handeln, blir detta förhållande av underordnad be
tydelse, I regel äro dock rlf'>;fla verkligt prima sakl'r 
mycket dYl'bara historier, och det är därför förklar
ligt att de flesta självbyggare se genom fingrarna 
litet i denna viktiga detalj_ 

Det finns emellertid ett annat sätt att ordna saken, 
och denna metod bör ha sitt givna intl'e:-; ,.;e för varj e 
amatör_ Med hjälp av den Ha kalladc clough-kopp
linO'en har man inte bara möjlighet att göra trans'=' 

L---------------7-~----'-019 

Fig, 1, 80m visa/' den o1'd-iniir(L kopplinyen (LV låufrekve-n s

Iran.sfo1"lnatorn Ull töl'egåc llcle och eft crföljandc j-Öl', 

L---------------~~-----~)7 

Pig, 2, 8011/ '!; i S lll' hur 8wrnma 8/.eg sc/' ut cl l6-1' ombyggnad 

till clough-koppling, 

formatOl'DS pdmärsida strömlös, så att. ,'ansklighe
t erna genom mättning av .i~i.rnkäl'Dan bortfalla, utau 
man kan ock ",h uppnå en mycket god förstärkning 
av fl't'ln'ensel'lla omkting 30-30 eyder, även om elen 
transformatOl', som man har till sin disposition, inte 
HkuIle vara av absolut bästa märke, 

Fig, 1 ,-isar den vanliga kopplingen a v lågfJ>ehens
t!'anSrOl'JJlatorn till et t föregående och ett eftel'rö]
jande I'Öl' , ...L Hl och +R2 beteckna anodspännillg, 
-c; B galle.rspänning och A glöd spänning_ 

Fig, 2 illustrerar, hur samma steg ser ut diet' 

ombyggning till clough-koppling_ Motst åndet R, vil
ket är cirka tr gånger sil. stort som rör e t inre 
mo s ån d, leder fÖl':s ta rörets anod~pänning oeh dri
ver d chll'C de lågfrekventa svängningarna i rÖl'ets 
anodkrt>i.s genom kondensatorn C på 0,1-0,2 mfd 
samt primär:sic1an av transformatorn, vilken är kopp
la d säsom autotI-ansformatol' (se fig,), Härigenom 
ökas omsä ttningstalet med ett (t, ex, från 1::3 till 
1:4 eller från 1 :5 till 1:6), och detta förhållande 
kompenserar clough-kopplingens lägre förstärknings
fÖJ'mä.ga_ 

Anledningen till att denna l,opplillg>nnetod medför 
fVI'bättrad reproduktion a v de d.iupa tonerna ligger 
diil.'i.. att kondensatorn i förening med tranflforma
tOl'l1~ primär::;iua bildar en svängningskrets med en 
resonanspu akt omkring 50-75 cycles, 

Clough-kopplingen ger sålunda en reproduktion 
av betydligt högre kvalitet - sårskilt ifråga om de 
läga toncl'na, Dessutom har den oclu;å den fördelen 
att man samtidigt uppnår längre livstid föl' trans
formatorn , emedan dennas primärsida inte kommer 
att föra någon vilstI-öm. 

http:f�J'm�.ga
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TRE-RÖRS 
MOTTAGARE 

för 

VÄXELSTRÖM 

Kr. t15:
med rör 

Vi S Öka en eller två kapitalstarka firmor i Sverige, som kunna övertaga 

generalrepresentationen för våra erkända UNICA MOTTAGARE 

Närmare upplysningdr FARVEGADE 10 

erhållas från fabrikanten KÖPENHAMN K.Firma Rudolph Schmidt 


Nätanslutningsmaterial 


A. F. G. Anodaggregat 

för växel- eller likström 

GIÖd-Anodaggregat H.W.10 
för växelström 


förvandlar varje batterimottagare till helt nätansluten. 


Torrplåtsladdare, Likriktare, Glöd-acku
mulatorer, Anod-ackumulatorer "Cremor" 

Begär prislista 

&
Ackumulatorfabriken 


~ Curt Gorschalki &Co. 

. . -----------. 

Ber lin NO 55 - Saarbriicker Strasse 22 - 24. 

TRANSFORMATORER 

lIKRIKTARROR 

DROSSlAR 

KONDENSATORER 

MOTSTÅND 

POTENT10METRAR 

M. M. 

Alla tillbehör till de i n:o l beskrivna apparaterna 
"4-31 " för växelström o. "Nyårstrean" för likström 

Vår nya katalog utkommer inom den närmaste tiden 

Agenter antagas 

Firma Aug. Jansson 
Tel. 1359 Radioavd. Sundbyberg 
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f(l/il/R statioJLUII )"1: '/1/1/11 /u.'/t " iiilr(/ "iill
1"')/I.~ t r){'T(ul, MI (J1t 

TII('/('/, fnl II- 1111/1'/111 

tla/'cn ett l!fdiot"l 
1//01/. ]'-){)({l c !/iirn jt:im

"11"tc/llf.'t, f dCII Iii/I! fijrc /"cl' !lI ('I /. d" 'I!1{J
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en I;O/Jpli ll!l -,I,'/Tls till 
alltCl/l/ell. 

JJ ii// ('//( '1(8 lJ1ll','i8i.'lJlII/uJ/ur(/ J1 ;J/!! ':'W,. 11/ sO ,'WIll lJilden 
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"tii/l.lliil.'lc/(s 1)(.',,';koJ'( ' liJ/ .IIfJ hiiro Iu/o . F'Jr!/iudcl"" ILad e 
I))'[{/(ol" 1111',11.'1/ fl crtal ~ Ior"t('itle ,-. Jfii,-/Jl;u/l ä:r J::c1,-cJ/ )' 

""Il mi/.To/uJ/C/l. 
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TROLIT eller 

TROLITAX 
l svart eller kulört utförande 

PROFILER 

RUR eller STAV 
av 

TROLIT 

för radioändamål 

BAsT OCH BILLIGAST 

ENGROS 

AKTIEBOLAGET 

SVENSK. SCHWEIZISKA HANDELSKOMPANIET 
Klara Nona Kyrkogatan 34 - Stockhohn 

Telefone" 16800 , 16814, 168 15 

l d e t a lj hoa: 

TELEFON A,·R L, ]\f. ERICSSON 
Södra Kungstoruct -- Utställnillgen Stockholm. 

IlIgenjöl's! i1'lllan Blcctric, Stockholm, har nu övertagit ge
nerairepresentationen för rl e "älkäncla I sodyn-högtalarna, 
ett fabrikat, som alltid uPJlvi -at en hög kvalitet och speciell t 
i Tyskland, dill' det nlllnit en oerhörd spridning, räknas 
bland marknadens bästa. 
hodyn-s~·~ temf't iiI' ett ntmiir]{t exempel på en tekniskt 

yälutförd, teoretisl,t fulUinclad konstruktion. Det är ett 
typiskt kl'uft.:ystem, i !lJla fl \'secIlllen ön~rdimensionerat och 
kau, ur amatöJ'~'y npl1nkt. belasUls praktiSkt taget hur mycket 
som helst. Det oaktat kan mfln, enä r polskornas avst:i.nd 

till ankaret (vars läge ur fixerat) kan varieras medelst en 
en kel hävsLilugsmekanism, justera systemet till en känslig
het, som ger en fön'ånande ljudstyrka ä ven efter det minsta 
slutrör. 

S·4 förekommer inhyggt i t"tt chassis, C-44 och 0-46, med 
en koncliameter om resp. 35,5 och 42 cm. Helt visst erbjUder 
det för n van amatör ej oöverstigliga svårigheter ntt själv 
utprova och tillverka ett för sys temet lämpligt membran , 
men vi tillå ta o. s betvivla, att han lyckas uppnä den repro
duktion, ovannämnda cbassis uppvisa. 

De besitta bilda en djup och klangiull ton utan n1\ go t 
spår a v sLör:lncle egensvängningar och täcka väl hela ton
sl;:nlan. C-16 med s itt större membran gäl' givetvis något 
djupare ii n C-44. TJ tan överdIift kan man påstå, att repro
duktionen '(:l r aysevärt högre än vad mängen clynamisk 
hö;:;talare kan prestera. 

Ett mindre system, S-5, uppvisar, trots ett sy nnerligen 
moderat pris, en reproduktionsförmåga och ett gediget me
kaniskt utförande, som talar om högsta kvalitet. Det finns 
även inbyggt i chassi , typ 0-42. 

Bland högtalarna mil särskilt framhållas »Solona», baserad 
på kraftsystemet S-i. Dess reproduktionsförmåga måste be
tecknas . om enastående och exteriören, utförd i kaukasisk 
valniit, präglas uv förnäm elegans. »Dynalll», i det lligre 
prisUi get med systemet S-5, fyller högt ställda krav. Exteriö
ren är uven här kauka sisk valnöt. 

• 
1IllsbOlldCIls Rust har p: s istone tagit upp också tillverk

ning a v rarlioll1ottagal'c och presenterar såsom första pro
dukt en portabel mOelell , en femrörsapparat som lovar myc
ket at t döma av elen flyktiga bekan t ' kap, som vi hittills 
stifta t med elen. Priset furefaller ock 11 i högsta gl'tlcl facilt. 
Apparaten bar en to tal,il, t av 12 kg. och dimensionerna 
370X370X200 mm. böra intc'I,l'ämma spekulanten. Denna 
mottaga rE' finnr ,; i lager för omedelbul' leverans, ()(!b vi åter
komma med utförlig presentation efter mera ingåenele prov. 

Inom kort kommer Husbondens Röst också med en vaxel 
stl'ömansl~lten radiogrammofon, skåpmodell, om fpm rör och 

De 3 verkligt förnäma 
FEBRUARI-skivorna finnas 
i dag på ITLTRAPHON 
Ur "Viktorias husar». 

Pianosolo Stuart Ross. 

A 690 	 Potpourri: a) Good Night, b) Mausi, c) Unga
riches MädeL 
Potpourri ur Charell-rev 'n "Im weissen Röss'l. 

Ur "Vasans nyårsrevy". 
GEORG END ERS och hans orkester. 

Refr.-sSng: Knut Olof Strandber~. 


A 451 I J 	 En juvel i Mälardrottningens krona, foxtrot. 
Volgas sång, va ls 

Schlageru Yör dagen. 
BILLY BARTON med sin orkester. 

Engelsk refr.-,3n~. 


.A 751 	 Swingin' in a hammock, foxtrot. 
So I picks up my ukulele, foxtrot. 

HÖR DEM l DAG HOS EDER MUSIKHANDLARE 

ORCHESTROLA AKTIEBOLAG 
Telefon l J2 06 Stockholm 16 

http:avst:i.nd
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med elektrodynamisk högtalare samt elektriskt grallllllofon
,'erk, 

Vidare kommer en ,'äxc! ' Il'ij mS:ln lu len ferlllna i ",kiiplllO
(leII, exakt samma appara t so m den ovannämnda och merl 
11 nSlutningsmö,iligh ' ter t iii vanli; grammofon genom pick-up, 
En nyhet blir ~ lu tlig(,tl ell växelströmstrea i bordsmod2ll 
och med ,;epal'U t högt alare, 

Dpssa j n ' ,is tnällllltla HPIlHl'H t'er fillnas iinnn ej i lager 0('11 

llitg Ot pris pet dem hal' ej heller kunnat fixeras, Den in t r2~
,'Nade kan dock erhålla all a öl1 ~kacle upplysningar \'iel rli
I' (:kt hänvändelse till Ska!l(liml\'l,'ka Gl':llllmophon Aktiebola
get, Apelbel'g~ga ta n 58, Stockholm, 

• 
Jocl Olssolls Blclct1'iska A"-B,, Stockholm, för nu i mark

naden en serie UY:l niitanslutna motlaga re av miirket »Tefag», 
vilket namn redan tidigare är känt i marknadpn . 

Samtliga appa ra ter IWl'aktiirisern s av ett genomgående 
gediget utförande, ren och fyllig ton samt en förnäm och 
tillt:l lande exteriör, 

Tpfag 131R, en 2-rörsmottagare med inbyggd 4-polig, ba
lanserad högtalare, är den ideali ~ka lOkalmottagaren, Den 
omfattar återkopplad detektor, transformatorkopplad till 
slutsteget. Här kan va lfritt användas nmligt slutrör eller 
pentod. Vågllingdsomrädet är här, som hos öYl'iga Tefa,l;
mottagare, 200-- - 2,000 m eter , n ppdelat p ii tvenn e områden. 
Mottagaren är försedd ltled kontakter fijr p ic l,-up-anslu tu ing 
och lämnar som grammofonförstärkare med pentod som slut
rör god ljudstyrka. Fodret är omsorgsfullt och stilrent utfört 
i kaukasisk valnöt. Apparaten levereras för libtröm 220 
volt samt J'ör vt1xelström, omkoppling,bar, 110, 12;), 150 och 
220 volt, 

Tefag 131G är en 3-rörsmottag'are m erl inbyg,e;d högtalare 
om återkopplad detektor och Lvå l:1g [rekven~"teg i mot
s tåndskoppling, En speciell detalj av stort intresse för den, 
som önskar ntlandslllottagnin,g, är en inbyggd våg"fälla med 
nus tillhjälp lokalstationen IGln full ständigt utesWngas även 
vid anslutnin,g till utomh llsa ntenn, varför man med denna 
mottagare kan »komma u t» ä,'eu under pågilende lokal
sändning. Panelen med inställningsnlttar, antennuttflg ocl! 
grammofonan.'ln tn ing;;konl:ftkter är placerar! bakom en lucka 
ii ena ga,eln. F odret är utfört i kaukasisk valnöt och upp
visar en tilltalande exteriCir. 

Mottagarpn 11!fijri' :'; fijr likström 220 ,olt ocl! i två växel
strömsmodeller, en ' lmkopplillg:s\)aI' mellan 110 o('h 220 volt 
och en omkoplingsbal' lllell an 110- 12::;, 130-1303, 140-145 
och 150-160 volt. 

Tefa!?: 1320 är, lJetdiffa ndc kopplingen i s tort sett utfönl 
~om 1315 men utgå ngseffek len ~i r större och den inbyg"gda 
högta laren ä r elektrorlynami sk. Sålunrl a är likströmsmodellen 
försedd m d tveune paraIl lIkopplade slutrör Rr~ 134 eller 
RE 164 och växelstl'öms modellen med HE 304, 

ApparatPIl utför g del s för likström 220 volt och dels 
för växelström no, 125, 1,,0 och 220 volt. 

T f ag 1353 är en radiogrammof on utförd som golvmodell 
och direkt växelströmsansluten, Mottagar-f örs tilrkaraggre
gate t omfattar !l. terkopplad detektor och två l!igfrekvenssteg 
med RE :304 som slutrör. Detaljer att lägga märke till äro 
'l'efag pick-up »EL 30», elektrollynamisk högtniare, tystgå
ende och tillförlitligt elektriskt verk, Fodret iir utfört i 
ek och kaukasi sk ,alnijt med stil,,"na linjer och tilltalancle 
proportioner. 

Samtliga modeller känneteck na,' aven siillsynt god ljud
k,alltet, fullt tillräcklig ljn cl ~ tyrka och .~od mottagnings
i'önnå""a. t föl'andet är genomgående gediget och omsorgs
fullt OCh exteriör erna Ddana , a tt a ppa n-trel'lla med lätth::t 
läta sig' placeras även i den me,;t kriivande miljÖ. 

* 
Rad'iofaliri/-'cn LIJxor, JIofalo, har i dagarna kommit me,l 

en ny mott~ gare, med ,il ken InbrikelI ytterligare hävdar 
sin ställning' som en av tic f r äm sta inom branschen. 

Luxor 4\'\' är en 4-rörs växels trömsansluten distansmotta
ga re , omfa ttande skiirmgaller-högfrelrven 's teg, cletektor och 
två lågfr ekvensst g. i\Iottagaren ~ hela u tförande vittnar 0111 

en i min ta detalj väl ut,Lrbeta c1 konstruk tion och ett Olll

sorgsfull t och noggrant arbete. Allt materia l i apparaten 

Z R 43/7 

Te eo Electrie 
NÄTANSLUTEN TRERORS

MOTTAGARE FOR VÄXELSTROM 

MED I~~BYGGD HOGTALARE 

Effektiv mottagare för avlyss
ning av de svenska och utländ
ska radioprogrammen. Enastå
ende ljudkvalitet beroende på 
att fö rstä rka ren är motstånds
kopplad och slutröret en pen
tod. Omkopplings
bar för olika nät
spänningar. 

Kronor 
210:

ZR 43/8 TECO ELECTRIC 

Som ovanstående Kronor 
men för likström 17 0:

Begär vår rikt illustrerade radiokatalog som sän
des gratis och franko. Endast till Hrr Handlande. 

AKTIEBOLAGET 

T U R ITZ & Co. 
G Ö TEB ORG 
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GO 

ii l' ,!.: e uolu g öu.! nde öl \' lt ij :; .'i l a k\'.t1i. t~' r-, .1,.\' tekllhkn, d etalj e r 
uv S [J ecieIl t intr(,,";'e l11,lrker man hl. a, nuiauel antenll 
1.o)1)11illg, som l1led,!.:l'r reglering' ;1\' ' e lek t i\'i.teten , en effektiY 

~k~i 1'I1lJl illg' a ,- h()g'fI'0k,·ell~~tt:'gCt-. SOll1 tl'y,L!,)2:n I' ,...;j ahi l it t:: leu 
och ,c:pr iil"ul mli.ili;.;hpt att ntn~'ttjn l'iirpt.- fiir'liirknilJ:;;; 
i(jl'lll;Lg·~l. YidHI'P }}(Il' 111;111 ln(jjl~ghet( ' l' ;t n kUlllJl P l l ~~'l'a ii v l'l' 

rp,u, nl](ler,piinnillg P;! lliitpt, i';l I ril,]igt tillf ngl't ,lntri;r 
(e -143) med Pil ö!llod'piilllling ;t\' H(J() \',Jlt ,g'pr ;;;l\'iil \'id nl

diollluUngllillg HUll ,-id gl'llllllllOfouf(il':-:rii rl'::lIillg' PIl di::.;tol"~ 

POPULÄR TIADlO 

I ion,j'ri u L rall,~'l,ffekl' 	 :lY :2 wat t , :"om r ä l.: ker Yiil till flir de 
,tär:,'ta rum, Vii. ,l('liill.u:tl~()l11r:"t!let iir ll[l)ld e lnt i tre olllrtlden, 
WO---G,O, :-l,:;() -n~)o 0(:11 ,,30- 2.]00 lJlE'ter, 

S;häl .'ie l ekt i\'ile t '0111 cH ekti \'ltot ii ro flin ftnöJntlc llugt 
llppdrivna" Sålunda lUr iii;] II 11 tl1 n ~ v rll: i"het piI en goel 
in()mhu;; al~ tpnll in d l J'l1't'Lll ntlulHl;;lm ~tlltionpr med tnll 
llli,:;tnlarstyrkn 11lllil'r pi l~:'\(" lIele lltsiinilllin~ J rfll1 Spångll, 

"id 111'0\'('11 nll\'iiml p.; ii\' en ell ;] \' J:l11rikl"II" nya hijgtalul'f" 
Iyp H2, ocl! ];(lJllIJin;J , ionen ~': l \' 011 1'('1'1'011 nktion, !l1ot Y;II', 
k\'alitel ingen lllJllliirknilJg rimli,C:'l'n kall ,~'iil.'uS, Eli detalj 
~lV intl'l' t~ :-; (- hos lJ(igt u lal"(\1l iiI.' (' Il i lll'l1u:T in\)~- ;..!.'gcl anol'lluillg, 
lIled \'urs 'I illhjii lp klllll,c:'fiirg'C'u kall \'arier ,!." Villigt iill,k;lll, 

S;l \'iil !l1 (11 tn,g'a 1'1-'11 HJIl! l1iigtn laron ll]ljl\'is;1 r 1'11 l'xteJ'iiir, 
,·ilkpll if!':I .:..!';1 OUl gpc1ig'pt lltfiirHllrlt' och fj'll'uiill1 Ch',!2.'Ull:-; 

,iikp,r si II lite, Ä"en dii I' li,c:gl'r Luxor l iksoll! tilligllre 
i'riilil,hl ledet. 

,t/H Slr'}'JI ,f; ,\fl ,, '/I , RI"J('khullll, fiir !Hl i IIWI'l,Il:lllolI Pil Il~' 

IIlottagnr('. »( 'Olll'l'I'iOIl Y;H », :.\Illtta,gurE'n, som u!llfattur pi t 
,kiirll1:;allt'r-!l ii,d'rl'k\'PII",tp,C:', (]p[pkt'ln' o('1! Jlen(nt!, iir lltiiil'll 
fiit' tlil'pkt :11l'lutllillg till \'iixf'l"tt'ij!ll~niitpt. ocl! l'xll'riii(,('1l iiI' 
d Cll:-:U1111l1U ~()nl 110:-; fil'luallS Yiilkiillda ;-'~-rör:-; l()knllllot-I<l,C!"nl"('. 
~; i,ll1])(lH fi!llll'l' l1Iall l! iigtalarPII illuy,c:':; tl i JUl,klot, Yl I!a 
\';1 I' il. i till fii IIp ;1 tt a \'l,\' s~ lla t 'ol1ccrtou \';~-t 0('1! [nHuil II n 
elen ~[t,-iil j fl' ii ,!.!':i urn ~pleldb·i t" t\ t- och 111()ttH,gl1ing·.~[(jl'll1<-ig-a 

,om l.incl>,t~'l'k<J, uch k\';llilt,L 1',\'II!'I' hii,C:'l sliillt!a kr",': Yi hop
va" fil tillfiille 2'lterkoUl uJ:l urfiir l ig al'l.' (, HI'r fiil'(:!taguH 111'0\', 

'/'c!r'/IJlrakli, /ili /uI/ ef L, Jr. };r i l'88oll. Stockholm, 1111 l' kOllI
mil', med el-t lI~' lf ' lIiig'l;llarsy,..;tem, ,";0111 furlltolll f't t ge<li ,get 
ntfurlll1cl e l! il r (le 'lI f iirclell'II, ntt, tlf't iiI' f(jr~ t' tt llled ('II 

,'pc!'ip!lt lallg' oeJl. Yilkd iiI' ;;iilh,\'ut. tillriickligt:;l'o\' })l'ee(]» 
plleT (i "('l't'i) L' iu,C: :""' a 1'111. N.\·~ tellIPt :ir ::l: -JloJj c; r, baln n :--;e l'at, tiger 
"tor kiinsli,!!lll.' t O('JI hll I)clnslnill,,', Firman ful' ihen f' i t 
>,p E'eie IlL hplpr E' ,'at och t' le~'nl1t dekorerat kOllmf' m!Jran , ,O!l1 
i k OIl!!JillntiulI 1111'<1 ,yslt:!lIIf't gel' Pil \'erklig k\'<llilct ~ 1Jög(nlare , 

ALLA 

ledande Illärken 

i 

ElektrodynamiskaHögtalare Elektromagnetiska 
Inductortyp 

Ljuddosor Gravor 
.., 	 BTH 


Undy m. f1, 


Aga, Radiola, J3altic,Mottagare 
T elefunkcn,Philips, Con
cercon, Luxor, Seibc, 
Dux, Skandia, Esswc. 

Helalning pr j, 3 eller j2 mån. 

Löfquists Elektriska A.-B. 
J3irgcrjarlsgacan 23, STOCKHOLM 

Växel '\]orr 320CO 

·7 lllls ikk;i IlHW·C ocl, 1"(ulio!ucCI/;; Il 

ha fällt de mest smickrande omdömen om 
o 

~ IL&\ lp> lY [N) IK<if~ ~ lA\ [Q) D©> 
Jättekraftsystemet 66 R 

återgiver ton och 

tal med oanad 

klarhet och styrka. 

Over e n m i II i o n 

sålda, 

Andra BLÄPUNKT
produkter äro: 

förstärkare, p i c k· 

u p s, 2-, 3·, 4-, o, 5
rörs mottagare, ap, 

parat - chassis etc, 

hos de flesta radio

grossister och -detaljister, 

Fabrikens representanter: 

AKTIEBOLAGET TRAKO 
STOCKHOLM 



GI 
POPU L.~R RADIO 

Tele'unken 33 W 

Pris med rör kr. 195:

3-rörsmottagare för växelström 

med pentod slutsteget 

S E L E K T lON S V Ä LJ A R E 

Begär demonstration hos 

Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi 
Stockholm 

NYHET 
S p Ä N N I N G S- OCH 

POLPROVARE 
ORIGINAL 
P R E S S L E R 

ENKEL 


ISOD Y N 
KRAFTMAGNETSYSTEM MED CHASSIS 

KR 45:

I detta aggregat ingår system S-4 vars max. be
lastning är 6 watt. Inställbart luftgap utan defor

mering av ankaret möjliggör fullt utnyttjande av 
magneternas kraftfält. System S-4 separat kr. 30:

Generalagen t: 

Ingeniörsfirman ELECTRIC 
Stadsg å rden 22 Avd . P Stockholm 

TILLFÖRLITLIG 
K a n b I. a . a n v ~ n d a 5 f ö r: 

Spänn ingsu ndersöknjng 
Fastställande av polaritet 
Felundersökning 

OUMBÄRLIG - PRIS KR. 9:

Generalagenter: 

BERGMAN & BEVING - STOCKHOLM 7 



~~~'I\ ~ ~77~ 
~ELEKTRISKA~ 

.~77 ,,~~~ . 
artiklar, radio, grammolondelar, nt 
material, läroböcker, ritningar. Begär 
katalog. Clas Ohlsson & C:o, Insjön 

Dynama Radio. 
Honeycombspolar fr. 25 till 500 varv. 
Ugförlustspolar fdn 5 till '50 arv, 
tämpliga till kortvlg>1lpparater. För
längningsspolar frin :00 till 1800 me
ter med inbyggd ;hc:rkoppling, ~n
hllsfastsättni ng) aperiod isk avstäm
ningskretS tor såv, l lIng som korr 
vlg. Bästa inköp,käJl. för fabr ikanter 

och lttrför" ljare. 

Svenskt arbete. BOb",r katalog. 

DYNAMOVERKEN, 

OSB\'. TEL. 201. 


De nya Anodaggregaten för växelström 
ISO volt ;1nodspänning, 55mA, 
4 :1 nodspänningsuttag (varav 
('tt va riabelt), 2 gallerförspän
ningsun Jg (ett var iabel t ) 

Rm.39:50 

Samma aggregat, försett med 
anordning för ackumulator
laddning... Rm. 49:50 

Abso lu t slörningsfria, garan
terad tillförlitlighet. lämpli ga 
för ]-6 rörsmot[;lg:1re. 

Begär utfö rlig offert! 
Högo. 3terförsälja rerabJtte r! 

Dipl . -Ing. Walter Hoefs, Berlin SO 36, Göpenieker Sir. 145. 

Det ledande anodaggregatet 
är 

EJA NIT.ANOD 
för Li kslt ö m 50 mA Rm. 29. 

För Vä:-:elström 40 m A 
inkl. likriktarrör . Rm. 39 . '0 

för Växe lshöm 75 m A 
exk l. Telefunkcorh r Rm . 54.

Eeg.l. prospekt och offert! 

J. SPINCK & Co., BERLIN W. 30 
~liiDcbeDer.tr. 48 

2 års skriftlig garanti 

POPULÄR HADIO 

Ocl(;on-bolaqct har tillställt O>3S SiD speciaJkntalog över 
föl' musikbelprhugnlng av film :särskilt utvalda skivor, en 
förteckning som bör Yara en utmärkt rådgivare och ,ägle
dare föl' alla landet;; biografägare och även andra inneba
vare aven grammofon-förstärkaranläggning i allmänna lo
kaler. Kalalogen är klart och översiktligt uppställd ocl! 
repertoaren omfattar åtskill iga hundra av Odeons elektriska 
inspelningar. Föl' varj e ändamål finns där en passande sak, 
och det är in.gen större kons t att ögonblickligen hitta just 
det rätta. En intr ·s sant grupp är effektskiyorna, vilka säkert 
ha mycket att ge alla biografer med enbart stumfilmsan
läggningar. Ingen biografågare bör försumma a tt rekvirera 
specialkatalogen från Skandinaviska Odeon Aktiebolaget, 
Brunkebergstorg 12, Stockholm. 

Odeon har oekså sänt oss ett sortiment av Radionett~~ 
nålen, ,ilken sä rskilt rekommenderas för pick-ups, och som 
finns för olika ljudstyrkor. ;)Jan konstaterar genast, att det 
är en nill av allra hög ·ta kntlitet. Vi ha provat den på olika 
skivor och funnit den ge ett ol,landerligt resultat på samtliga. 

Den som vill smälla pil för fullt bör också göra ett prov 
med Ol.ieons SSS-nål, ett forte-stift som man absolut blir 
nöjd med. 

HusbO l1-clC/!8 Röst har för närvarande två verkligt popu
läm namn a tt köra med, Marek "'eber och Daniel Berzman, 
och <let är dessa båda herrar som dominera märkets (lllra 
senaste. 

Låt oss börja med Marek "reber, som stål' fö r tre verkligt 
förnäma skivor i februarisupplementet. Där är en historia 
ur Viktorias husar, »Pardon ~Iadame», och »Honve'd Banda» 
(IJ:G 2,0(0) samt »Zuerst da.-· rech te Bein» och »Tingeling 
P apa» (EG 2,016), de båda senare ur tonfilmeu Nur Du. 
Det iir överlägsna dansskivor, som man ögonblickligen fast
nar för . I vanliga fa ll behöver man spela en sådan historia 
ft tmillstone tV:"l gånger, med häl' har mnn omdömet klart 
ögoulJlickligen. Bättre finns inte. 

Den tredje i\Iarek-skiva11 ligger, hur befängt det än kan 
låta , änu u ett par klasser högre. Det är en Weberfantasi 
över Straussmelodier, kallad »Unser Strauss» (EB 616). 
.Man har !'", rt att hit ta det rätta ordet för den saken. Det 
är något a v det mest överlägsna som nllgousin presenterats 
i grUlumofollbr t1nscben. 

Så Daniel Herzman. Det förefaller "om om Husbonden 
skulle köra denne för träfflige grammofonsungare något föl' 
hårt, sedan hans popularitet blivit befäst. Bär fär han nu 
göra sa ker, som lmappast ligga riktigt lyckligt till för ho
nom. »?\ii r ringarna väx las om våren» är en sak, som passar 
honom precis, men på andra sidau på samma skiva (X 3,592) 
f~ r man »Då kommer herrarna i frack» och knpletten är 
inte Herzmans starka sida. Som danssklvli är denna nt
märkt, men Herzman kommer ännu bättre till sin rätt i 
»När ringarna växlas om våren» och »Serenude d'amonr» 
(X 3,(91), vilka båda ligga bra till för sångaren. I den fö rra 
briljerar han. 

Även Hu.- bonden hal' förfnIlit till att göra potpurriet »Vid 
Donaus straud» (X 3,595). Hanns Bingangs orkester och 
Daniel H erzman göra vad som göras kan av saken, men 
glad blir man i alla fall lika litet här som när det gällde en 
tidigare omnämnd iuspelning av samma sak. 

Emil Krafts dansensemble presenterar s ig på en utmärkt 
dan~ ..l riva , uppta .~ande »Ellida fox» och »Fallande löv» (X 
3,594), li tet sentimentala, melodiösa historier som säkert 
vinna en stor 1mbllk. Av dansmusiken förtjänar vidare näm
Das Nat ~hilkret »Dark night:\> och »Into my heart» (B 
5,868), s"m ligger i Hylton-klass. 

http:liiDcbeDer.tr


POPULÄR RADIO 

THERMA lokalmoWt gtt t e, grammofon- och 
biografförstli l'kare IllcLl j äm n fl'ekvenslhergi vning 
och stora u tgi'tllgseffek ter . 

THERMA har den stul's t u sorteringen av 
radioapparater, dela r och grammofontillbeb ur. 

THERMA nlltanslutlJing 'delar, dsom dros
selspolar, kondensatorer, mostAnd o, d . 

THERMA elektriska grammofonmotorel' för 
lik- och växelström samt fjäderverk, allt av mark
naden~ erkänt f örnäms ia fabrikat. 

THER~IA elektroljurlrlosor i a lla prislägen, 
utvalda efter omsorgsfull prövning a v tonomfång, 
klangfärg och skivslitning. 

A.-B. ING ENIÖRSFIRMAN 

THERMA 

S T O C K H O L M 

Kungsgatan 30, N . Kungstornet. Tel. N . 3Il45 växel 

Rusta Er 

för ea bättre plats genom 

att studera hos Hermods! 

fl gär i kväll prospekt f råa 

Hel"mods, MaIlDö 

Physikalisches 
Laboratorium 

EUGEN 

REISZ 

Lågfrekvens
transformatorer 
o ch Pick-ups 

Användas nästan uteslu tande av samtliga euro

peiska rundradiostationer, vilket torde vara 

bästa beviset för den överlägsna kvaliteten. 

Ensamförsäljar e 

för Sv e rge 

INGENlÖRSFIRMAN 

Lindberg & Co. 
27 K N G S G A T A N 27 

STO CKHOLM 

Elektrodynamisk högtalare för direkt anslutning 
till lik~ eller växelström 

N:o 118 Likström Kr. 75: -
» 218 Växelström. » 125: -
» 318 Skärm " 30: 
» 418 Kabinett » 40:

Musikälskarens högtalare 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 
MALMtJ 

Telefoner: 6921. 6926 c;.. 6931 
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Furllto lll d e n u \'u nui;mnd a "\yphe dus pelniugen ur Vik to
ria s h u~al' l,ornlllc r Hsubonden~ JW, t m ('(l en verkligt h iig
kln ,~ ig- trsk in s jungning, föl' Yilkpll Os('ar Dencs och Lb:zi 
'\'II I<1mii1l e r svara , En hiitt.l'e sk h 'll i , iu gem'p än » :\Ipine 
::'I[ama n il S Y okohama» 0(' \1 »::'I[Il11, i » (lXi :!,O:3l ) in l' man ~ :In
llt'rlig"Jl Ictu PItpr, Den iil' gjord med Yl' rkligt op prct-thnmlir, 

l 'olkp An(]el'~~on h a l' [llpl' ,C:jo d en ltii ,c:klas8ig sak, Pil 1'1'

kOl'lls ldY[l bilde fiil' houom oeh bolagd'; fpknike l', Han s.inn
,~p r »8 iciliann» ur Cal'allpria Rn~ hcall'l oell »Elcgie» (X 
:U;!)O) , f'enomeun l i alla a\' ~ceutl e ll , Plul'l,n fram dpn utliill(l
" ku Slingare ~om häl' kan [tll' la med 1'olk(' ,\ll<lc r s>"un! 

::'IIin(l rr l~'C'k a tl är L eon B jö rkc:,s jn;'.illngniug a, »Du gam
In, du fria » och »Kung~~ ,lng('n» (X a,;JflG), ::'I[pt! l'ii tt ~\,[l ;"::l 
~ ti f t ];:nn mnn d ock fii il ypn den " kb'un njutba r, 

Hale Otl Cosln Ilar il.tp r gjort ('n po pnl iir hi ~toria , ett pol
p u rri nr »C, B, Coch rane 1!J30 R e nl .,» (l: ~,4] 8), en fiirtriifl', 
lig pianoi:<kil'a i i; in genr!' och en ntm ii l'k t llall ,"~kiya , 

Xär Fleta föl' kort t id f;C'onn val' 11,i1', 1<ou ~tatel':1d es de t 
a\' kritiken, ntt hnn inte val' ~ ,'l. miil'kl'~i rflig "om det s laiJdts 
ont. »::'IJa lag'lll 'nn » 0(' 11 »Pnlle )[11I'(' i:l ll0» (n ,\ _ l,OS6) bpkriiHtl , 
att Flpta i , ar je fall inte äl' u ' gon märk l'iinlig- ,C:l'fUnmofon
;.:å ngare, Vi J,il. biittre inom IflT1(lPt~ g- rilll sP L', 

Till ~i~t n i.i ,~ra ;1\' Hu sbon,lens m (>sf Jloplllii rn ~Hkp r, Rnp;
11:11' S unrl(]uists uf-stälI11in gsl{\'intC't t ~ llr1111' »p,t utkik» och 
»(' Iementin o» (X ;3 ,G~3 ) m ed kUim, En ni mi\rkt drn,~~llel~, 

~kil':I, Och man J,OI1 ntan t l'ek an siigu, tI( f." amma om » J( o, 
~E'ttis polka» oc' !t »l'pmIJel'toll Inu » (X a,G;~()), Gllnnnr Huhn 
har c.liiremot llli "" l~'ckats g;1llSk'l grnll(lIig't m e,1 »R p,t:emellt,.-, 
janrn» 0(' 11 » 1-:n j:l zz till » (X 3,G:!"!), i vilka hnn kn all[1flst 
;..:ör i ll(T\e k :11' all I'am I'irtnos pil »h :l lHl kl al'c rc t», 

I »fnrg iinga lT alspn» oclt :t \1' dn g ll l .. 1L Sofi eller har (In 
bli I'i t kiir» (X 3,:);:;2) l1n l' Erik l' :~nn FrilJel'g för~i ikt :I tt 
klinl E'tt p illllll'''tt »l1ögr p», l11pn I' p<; nlt,\ t ct hll r Im :lP Jl:1 ~t hli, 
"it l.l' ckli.t:t , l'arIi'r ~kjutH iil'pr m,t! E' I, nilr 111 :1 11 hal' ,;jrl gil'lla 
;..:,'uipt o(,h iit, nt:lll lwnklllTC'lI" J'I:'i (h-fl,,') 

Xil s Ca rlstNlt, ,"om gjort e n ill.".illn;..:nillg' HI' »Litpn K n l'ill» 
oi'll »~ii ('kpn ;; j)ol~k:1» (AL 1,140) 11:1l' l'ha Tl ~"I ' :-11 1: bli Pli 
HI'1'zlI1f1n, fH~ t in l f" i ori g ill:1! f"l'l lIHt. ::'IJPll hall ['ll' >l1,t>1 ~ i ,!.:; 

fii1' ,il t ,d ön ' r grii " en till S , O, ~ , 

r; l/rop li ol1 har en i n~j lln:::-lI i llg ;1\' ::'IIi elwrl H ol1l1ell , \'ilken 
llt.nn tl'pk nll ,~:ir utnnp,1 a ll t aUlIat HI' ,h'lla miirke, »:::lPl'P ' 
IIn,l e» m:ll »Ja dn ,; Gold r <,_::!:ipr l (Ii!' W elt» (R GG2) ,il' inl 0 
hH1'H rPllt " ,\ngligt lltHll ,,(OkS'1 llr :l l11nti skt 0('11 tpklli"kt ('n 
lIl ,I'(:kpt s t ,uk sak. 

En fii1'nii mi ig yisselkollst ll ,i l' ii l' GIl iiI" C;iallli ni. Yilkl'll pre
sL'ut!' ra r ~ i g 'i »Lellchtkiiferc: h en," ~( e\l , l khl'ill » Udl »ClIill '
,'i;:e1!e ~ tras"l'ns(,l'e11ndp» (A 6G4), ,'Il llliin "If' I'"ki\'u i ,j tl "Ing, 
::'I[/l11 Iln l' s\'ii rt att ti,lnlm s ig nU dN ~ k:lll pxi"tPl':l Pli ~ ki('k
lig:-l re "i sBelkonst ll iir iiu Gi~llclini. 

Ax en Ilel serip g'o,ln. dan;:, ki\'IJl' l'ilja Yi sii1'~kilt fr:ll11h ,tlla 
» ~Willg-ill' in fl h:1l1lll1ol'k» och ;> ::;0 J pick llJl lll,' llknle l,,» 
(.-\ 7Gl ), »Dal'f ich 11m d pn niichstenl'nll !!o hlil"ll» n('11 » \\':11'
lllll hn:<t Dn so tr:1111'ige j llg l' (A ;;:)~), »I\my HlII I to 
kn ow Odl »Bl ue is l!te n ight » lA 7;:;(1) "a III t pI L pinn0l'ot
P11l'!' i nr »Tm \\pi ~~en Hii'''!'> (lC'Jt llr »Yiktorins h ll"n l' » CA 
(;!)O) , " ppln t nI' Stnurt no~s, 

Alh",rl. PrejpHn hal' gjort. n'lgl'fl ill~j ll n~nillg:1r , ~01ll lil a n 
in te gJi)mmer i f ör sta t.ag('!. ] Jii r ii l' »S Ol1 " il's I oil , Ile l'a, 
ris» och » Tl fllnt ~a l' oil"i) C.\ 7lG), , Cltant (Ip~ (" moll» och 
»H IJlIa<le (le la vie ngrpal>l e» (A 71~) sn lll t »'1'allgnlJalla(l p» 

NYTT! 
ERICSSON 4~POLIGA HöGTALARSYSTEM 

Pris Kronor 16:
Till lands o rten mot po s tförskott 

Telefonaktiebolaget L. M. E R I C S S O N 
Utställn ingen Södra Kungstornet 

ol'!\ ~Cl1 n lll. IJ'alllUur» (A 717), ele bftoa sell:1t'e skivol'lla nr 
)3,GrosL' lten OjJP!'», ö I'e r la ,~ högk ln~~ igH sfl ke t', 

R plIl. t l' kni "kt. hör l '!t r flpholl ha ('n 0lng-e flir Lid r e na l.iu
(l Ii' t i li p"" " kh'o r, 

()1'r'TI""trola k iir me,l .1011111\.)' .Ende oe\1 S\,PI1 d'Aill,' b 1:111 (l 
" ina ""eu.-,ka förm,'\g-or, 1>':1 ,!;,ot t och ont m;lsf-p mnn säga, 
~I'ell ,1' .\11l y filr g-öra för honom g'f1. nskn Oll lÖjlig:t ~lIker, t , 
l 'X, »X ii r ril _!!n rnH v;ixIH~ 0111 vårl"ll» 0(' 11 »I>il kommer hel" 
nuna i fl':il'k» (40,lSfJ), Rflll s knU in l e s liivpas \la s a k er , 
diil' h n ll llHlS LC hi'tUa igr n och in te FIl' vräka [1 ;1 fijr fullt, 
»Efter Yintpr I;:onllnel' Ylh» ,~ör ,T ohnuy B Olle I>ra, oeh ('111'1, 
. \ XE' I LUllel i II p rl !lIo! ~a ll fl s id a II i » i';öiJpl'!ta ,,' Is 11i iria» 
(40,:20 +) iir I'is~c rligell inte ~n 111me siingnrc ~nm 1lll1ll för 
ll:lg'l'a 'I r Se(lall IIi inie ]la Os"arsl e' lterl) , men gol! i nll:t fall. 

Al' OreIH" tl'olil l; s l-c l1 ~ka jll~pelningar böl' i önigt sä r s kilt 
lIiimnn ,.; »l)Cl kan jn~ Illdri g fiirla t;l» och ».Teune[(e» (40 ,202) 
~ '\1l1t »llil g gPS s pecial» (wh »Hii ~ ttran) (4(),ltJl), fi irl'ill,n 
,Tohllll,l' Rode 1' (', pl'ktin' Ra.C:IHll' S lInL1(]ni f;t- S\'en H,' ](!n ~ I'n
ra, D e ll ,~p ll'lr l' iir pn ntllliirkt d1'l1gspels,' kil'a , »\'al~ fri\ lI 
l 800- tnlet» och »PoLplll'ri p,l ,~aU1la 11l E' lodi er » (-+0,203), för 
l'ilkeu ut:l, ~ il , S11111 1(Jlli "t-n~' J " 1I ,;\,:11' a , är c!iirc mot n :igoll! in,g 
gnn~ka ll) '1L(, l' t , l'otpl1l'riet in ~kriinkcr ~ ig till »1\:alle p,» odi 
»Rl111i111 g':lI'», 

OrC'lles l'l' ola ,- llf1iilHl ~ I' I1. ~ qker ilro ;!·eIlOITl .t:'u<' l1fk al' h ög 
Jdl1 ,' '' , ' 1'1H' :\fidni ,t: h t )le l'l',I ' lI1akpl'~ , Iii. fö r (re iin'l'! iigsllH 
" kinll'. »Tl!p Chll lll ~() llg» 11('] t »] J;tn('illg \yith (' :ll' ~ 'in m ,v 

" ', ' ,,~» 1:2,4>;11 ) , »1'0 11 hroll g ht :t n ('11- kind of 10H' lO lll e» IWIt 
»Olle llighr ;!lOlI<' ,,-it lt ~' O l1» (2.47D) "'1lllt »1-:,; ,, ' i ""(, ll '~ di ", 
(Ji[ nsehliillll'h l'l1» oeh »FOr pin L ilehpln yon Di n> ( :!,4,'Q ), 
Alla t rI' d"lI ~~k i \'!lr ~O lll mOlll 111(',1 f ö r t ,i mmiJlg liig;":l'l' ~ i /.!: t ill 
1;I(,f\. Ily ll () ll ,kl a, ,' ! 

~f'lll11i<l f -l:Il!'lf'k t'~ snlout:s ol'k l's jer st't r fiir »(),Ie» 0('11 
»Kil ','c hhli i1.PIlJ'l" (» 1:! ,42(j ) , 1l1l'IGI1iiis>1 , lii('l,l'Il ~nker, ]lOlllllii 1'
ll lll Sil, i l,ii,-ia III ' n i n ,::', r1l ,-I, iI'a "om man [llo('knr fram di, 
(I(' il dn 111 <, 111111 .in z;,: hi" l(lrierl1'l. Till ~a lllll1a kln ,s Iliir " lntligP ll 
w 'k.' :I . \ llrrd J\(o1'('S ' inSllplnilll\' ny »<ioiiI PIJf', I,('if'l'» O('\i 

»:'Ilo llIlll>1eht 1l11" drr ])onan» (2AlR\, 

(1'0 1'1 ", fr. s i", 53,) 

, [IulpllS ö I' pr" til iinr1:1 inte knn UlIWras ytterligare ll;'lg'OIl 1<,1
lti lll;, Fi iljtlc ll hlir alt rlii1llprtin~e ll f,l r ett m~'<:ket litct dr
dc', il" had e nntenncliimpnin ;..:ell Oel l d e tektor(liimpning-l'n ( \'il
ken !lOl'malt iir al' I'ii tt llög- ~ torlpkso l'lllJing) reeltwer as s alll
I idigi, i\Ie c1 (1 (>1-1:1 :1rr/l11,t:emHllg kan man llPlllJå mycket in 
f l' t'sSfl nta l'p~ nltnt, En un'tiiJllnill;xsspole, bes t ilell'!p' a l' (lO 
\'un', )!lpd lll LI f!,' fiir \',ut fjiil'de YUrI' och linda(l ]Iii en ii ('1J1: ~ 
''']lolp llH'd 0,4 mm :s t r :lfl iir ll1yc'kpt liilllpli,c,' i ,I e nll :l konst.ruk , 
tiVl!, (;E'IHlll1 ntt fl)'tta flp l'a lllll1'llltagna lerlnin;::-nrna f d lll 
Hntr'n ll oelt ;..:aU r kall m an I':ll'ii'l':l splekti\'it ' [('Il inom riit t 
,"ida .~1'1i IlSPl'. 

I <! pt f'öl' t' ,~,lc!lll p !tn \'i utg:1 tl 1'rll n Mt (len am'iilHJn m ot, 
fn l?:fll'i'lI ii r e n \';Julig uetrktork011strllkl iOl! med (-' tt 1'11 ' 1'11. 
~t.f' ,~" l,ill'fl 'pkl'ell s(i il'stilrlmin~ , Om mo!:ta;..:nrt'l1 llii I'c moL jn
nrlt ll !\ pl' h iidl'cl" 'C' llSfiil' iltiirkning, ~,l ger- kons t 1'11 Hionen i 
Jig, 1( ' i H'gl'l biit tre l'Psu!f"l ii" il e ö vriga, <l !i h Ö;..: fl' ekven s· 
l'iil',,,1 ii l'kning kOllll'ell>"rra r !1 10t förlu s terna, 

Nätanslutna apparater 
för lik. och växelström av högsta kvalite och effek, 

tivitet, 2,rör 135: - , 3' rörs 185: - kronor. 

Ater{örsiiljare antagas, 

ERIC BERGQVIST MOTALA 

]\J o r el i S k R O t O g r a v y r , S t lJ C k Il o 1111 I 9 J l 



P OP LÄR RADIO 

GRAM M <O> (F <O> [NI S K OV<O> R 
FEBR U AR I 1931 

Under denna rubrik I mnar P O P U L Ä R R A D I O en fullständig förteckning över nva grammofonski
vor, som under mänaden uts nts I hande l n . Uppgifterna ha lämnats av respektive grammonfonfirmor. 

NI har sålunda när en samlad översikt av n ytt, som f innes att välja på, 
oen slipper bläddra i en massa k ataloger. 

FÖI'kortningar: (ra) r.·rJ'ii.n.~~ dJ,g . • iffran (20) e tto.. )Ii: :.ltal ng lI unlrd, hptyder 20 ('Ul. lSJdnl-, siffran (30) brty,ler 30 cm. ski
lOr . .l<'in n cs ingen tj:ifrl"u UlSLLtt efter k ata lognumret är tf k intD 25 ('m. 

COLUMBIA. 
Colt:mhin. GraI>hopone ( ' : 0 , B r u.nJ{(!bel"g8 

torg 13, 8lo4,'kholDl. 

IWNSERnmsm: ORKESTER. 

Dan,a. esoti<-» . Del 1 , . 2. (~ rn scnl;ni.) Ii· 
Jano s ,ymf'lIliorl,. \iQX 1U025. (30.) 

JlIä,tN.,ångurna.. Uwrtyr. D el 1 & 2. ('Va g
ll e r.) Berlins F ilhal'lUOfl lS k u Ur I\: . (Dir.: 
ll ruuo Walter.) V X 86. . ( ~U . ) 

~)A i\lusicnl (Jig-SDW.)) Potp. Del 1 'l' '': 2, 
(Arr. av A~lon.) R ega l CInema Orches tra. 
nx 103. \,,0.) 

Frederike. J'otpourrl , D e l 1 . 2 . (Lehiir.) 
Loudon Theatre Orchestra. D X 1a2. (30.) 

Brandenburg-konsertell . 4 d e la r . ( nach.) 
New Queen'" Hall ,'chest rn. (Dir. : S ir 
Henry Wood. ) LX H 12. (3U_) 

Rosen aus dem Södpn, (.Joh a nn Sl ra u ss. ) -
Mein LebensIaur i,t Lieb' und L us t, (JO
H(' ( Strauss .) Dan~l"a S tat !-l f :luiofou iens 
Ork. (Dir.: Emil R e€s e n .) DD 118. 

Mi<1night \Vn ltz, (Aroodi o .) - 1'ea pulitun 
nights. (Za mec'nik.) L ondon "oyel t)" Or· 
chestra. MR 104. 

INSTR., SANG ETC. 

Tom der Rcimer . D el l & 2. (Lo cw'_) h ·ar 
An clresen: s:l.og m e d piano, L 2372. (30.) 

Iircntzer_onnten, d e lar. (Beel ho v Pl1 . ) 
Bronlslaw llllbe rmann & Tltn llz F r ie d
mann: violin & p iano. L X 72-75. (30. ) 

Com" un bel ,ll. - Ja. soldat JUl:" "ndt. Ur 
Operan: llAnurea Cben i('r • . (G io nlla..n o ,) 

·A['oldo Liudi: sling med 1,lano. D 1"025. 

OLndi...tor"rn ,," In I, g. ( l'·uci !,. ) - l<'ll1ten 
i Bn g d n tl, (B o ild ie u.) B r i,i del'na fl stHa nO: 
d ragspul. II 21J3 . 

JJLc t 's ;':0 nn ll\"-en . P Ol p . - oSa fcly hl ~""nl
ber s» . P" tr. (W b lU <l". ) Hi ll y MnY"rl : 
piuno. D B 287, 

l\lo rg~nbHUt('r. ·Wioner Br",bOI1S, (,To· 
h'lnll S t r au ss .) lla \\' lcz & Lnnda uer: pin n o, 
DV 215. 

POPULARl\IUsm: ORnE Th'R 

;,1' jag trött, (Am I h lue .) Fos t rol, (Cln.rke 
& Ak't.) lir "Karl G"rh :1 r u , r ,' v~·». 
My song "f Ihe Nil,'. Va ls, ( Uryn.n & 
;'1)'er.) B en Se lvins Ork. ( r~ .) 5~!11. 

Dan~a med hnnn ", (If I had a tn Jk lng 
p icturc ). L'olt t ro l. ( Dc Sy lvn Browu & 
H pnde r son.) r r ~Kll r l Gc rh O, nl s r t:vytl. 
l'm n tlreunJ Pr - a ren't we all 'l Fu ~ t r o t. 

. (De S . l vD , Br vm & Uen d e r son.) PaUL 
Whitc lIlaus Ork , ( r s. ) H3" l. 

VI g li h"ln" "agen var, 1"0 trot . (A!JIlelin
8a ndberg.) - Gör n/\"untln.:. ~'o ·lrot. 
(W ehle--Dn rdauC Il. ) Ott o Lin g-Lon O r k. 
(r s .) DS r;27. 

,. h~ mig hnr" fil r Q,;k n.r . Val s. (Morri s 
& ':\ l u l' r is,) r ll[i"ö ll~ e ts lIus l"P.\' Yt). 
l f i.)j dig iivt' r ,11l i.inJ:"u e n . f'u x t r ut. (SLunley, 
.'\s vclin l-< ::inndll"rg.) Ot to Lln ~t on Ork . 
(r ,; .) DS 531. 

Ett RWn k :I'" Rolskpn , Fox lrM. (Barke-
E~I ·cc- q u ' iI.) er ))Va f' ;Itl\att."r n ~ revy », 
h .,·ss mil(. Foxtro l. (fl u r ke---:'ils ·Oeorg.) 
Co ltlmbla uall so rl<. ( r s . ) DS JSl , 

:\Iin lilla lnundo lin . Foxt ro t . (Earico
.Ahde. ) Ur " Ya,a rcflterus r,,\· y" . - Snö. 
v it".. ,ja!'lndner. }~o x t roL (Fa ;;ct lun d-n(~ U 
~ ren.) Columbia Dallsur k.. ( ..s.) D S 1)85. 

~ån C'en om Tlu waii. Vals . (Poud,- Laurell .) 
- S t illu vit.a vinternatt. Vals. (Sa blberg-

Kil . -Georg.) Col<lmbia Dansorl" (r~.) 
DS GSS, 

I'ys."·rna" ..." ls. (Burke--S tevens.) Ur "Söd
ra Teate rns revy». SUfhom s Ork. (rs .) 
{'lIsano"". (LindlJe r g- K u rl -E wert.) SII og: 
U lla Billqdst & 'L'orbern Cassel, med ork. 
U S 502. 

Gå h~rn (I~h .ä/:" Ull mamma.. F oxtrot. (Mc 
Hug h- S teve n s. ) - lIlen s r. f ort 80m JKC 
flir så jag t\:lln . {i'tortr of. ( S.y h"f1 i D-St~ven8. 
rr ,,!:iv tlra T ea te rn.. revy)). DIke s Ork. (rs.) 
DS 3f13. 

Ha.r du sett nånting? Fox trot. (Helin
Ste>,cns. ) Ur ))Södra T erJt . r ns revy». 
J a g u ndrar, hur det kJinn f'f . Fuxtrot. 
(S h ~ rm ~lll & Lewis- Karl -Ewe rt.) Gr 
) Va sa L eaL('rn~ revy". U lkes Ork. (r s .) 
D S 504. 

P~.ttonclla. O nes t op. (Ahlin-Granllt b. ) r 
»Fo lkc U~ Hus r evy», } "" Öl' sii tt t.!r h cts 
skull, Val s. (Bs t- ce-qu'il.) Tip·'l'opband. 
(['s. ) D S G9G. 

Do är dpn sol. m itt.. hJii r tn, ry lnmor . F ox 
lrot, (Ah lin- G ra nu t h. ) { h' llFo lkpt8 H us 
r e,' y ". C1 kes o rk. (rR.) - O " od , JIIl> 
~ k,, 1I föl jll ~ ii I. Val s. (Sandeg l',' n- [oan:L) 
Dic k li e l'a u w~ ork. ( rs .) O~ 004. 

Uu ' . cPI gg- val' en. ( !'lIH nlcy-Asnelin .) 
T H"mlUn r~n. g~' llne tltI. Fox tro t . ( , on 
ne r- Foll, r li n.) Till' ''" r k . (r•. ) ns GOJ. 

En "omm n rl lit I ~Iotorh.u, Va ls, CWc~ tlin l;
G r an 'llll.) t ·r »Fo lkets n ll ~ re"y ', - En 
lit,," l,y." . J'·o xtro t. ( ~l<' h l.. ich . fOlke '" Fol
ke lill . ) nk0~ Ork , (l',. ) ns OOG. 

En 1M för henIles skull, n a. II ' iJo . (S y l\-a ill 
~:i\-l·r kt ·r . ) Ur }ISi-}drn rl'cotc rJl ~ re vy)). 
h a no l ..."J...". (Sah lberg .) Tip -'ro p Band, 
(1'8 . ) V S GOIl. 

l:'ör e n ADl u ln h:ii. rlel{. T nngQ. - En li ten 
sII p e, f riil, ..n , l~oX lr" t. (Benat'lk y & Ho lz 
Ju usen.) L " )! .Tag ilr mi n syster», Colum
hin D a n so rk. (rs. ) DS 613. 

Rort m ...d alla m , 6tl. 110m Rotorn kommer 
( r a m , 1"o :<t rot. (Cu"cl & chI , t \'e n s.) 
I)Ur )) Söurfl T0nlcr n !"i r eV Y)). Jo t 0"'--
('yk..l ..hu .-m ii r e,n, Val . . (Hull-GarDer.) 
Rcdv lt t B and. (rs. ) D S 02(). 

:!llun mot m un. F ox t ro t. ( Lcwi~-P il0.) 
En ,in lersngn, Fu. t ,·u l. ( S u iJ ll~And. ) 
Red \'i tt B a ud. (l"s ,) nS 028. 

fin lla mig bara ri'. O. I,{}.r, Vals. (Ma r ris &. 
Mor ri ~. ) \Jr ll "ol ket~ U u ~ r ev y ". Otto 
Lin g l oli s O r k , (r •. ) - hnbdJ. Stf>p . ( Syl

yuin- Knrl- E wcrt.) "C r F.: »l'ör hennes 
skull ». Char lc::i l tJ n Scrt'naders. (rs.) 
v S 038. 

D et· ",iir upp och d et gl\.. " ed, (0 " lhe Bu uny 
.l tl e of tbc street. ) Slow-fvx, (.le H ugh- 
l·'lel ds . ) S ingi ng H \"ugahoud song. 
Slu \,~ - tox . ( fl ic h m un , Burtou & ~Ies:scn
h .. it1ler. ) Ur ) K n rl Oerhul'd s revy)). Tc.d 
Lc\\"h Jazzualld . (rs.) 'H 74. 

:FFI n topp till !t,. Vals. (HoIEinder.) Ur 
»)V!u.; ::tt"utc ro s nl~V'y )} , - 'lThen it' s spring
tl m ,' In t he rodde". Val~ . (Wools Jey & 
Snuer.) Ju'k l'a yne OrR. (rs.) 'B 106. 

Min lilla. fili nl . (8 ay :1 little vruyer for m e.) 
Fox trot. (Gilul'r t & _' iohoIl8.) Ur lI Karl 
G Cl'bard ~ l'evy ), - Cn lifornian 6erenade. 
FoxLro l. (Gilbert &. Nichons.) .Jack Payne 
Ork. (r~.) cn 1~0. 

\V,,'ve go t to eILrry on. Ones tpp. <,Vallaee 
&. l'ayuc.) - Yo u 'll n (', 'er ren II s€'. Val lS . 
(Vincenl & Lo",r)",) ,Tac k Pay ne Ork. (ra. ) 
cn 102. 

If l could bo with y o u. Foxtrot. (Creamer 
& John son.) Roamln' thru the r08es . 
Foxtro t. (O'Fly nn de R ose.) Jack 
P a)"u e Ork. (rs.) cn 1';5, 

Goq;on.ola. O neste p. (~[oorc &. Sarony.) 
W e most a li 1111 11 to«etIll'r, O nt'step, CIY!! 
'lr> n , L ee & "·1'8ton .) P ercival Ma ckeys 
Jazzuanu. (rs. ) CB 156. 

F o r instanl'e, Foxlrot. (De nnike r.) T ed 
\Vnlla ce r k. (r s. ) - (J Atll we meet again, 
~w""lhcnrL Va ls . (Lomhll.ru o , Link & 
D ick.) G uy Lo mlJ a rdo Orte ( rs. ) CB 168. 

ul dier un th c she lt, Fox-trot. - Cnpid un 
onl e. l"o x lrol. (Hea \',·, & ~Iyers.) Veuroy 
Sumer ',; O r k . ( r., ) CI3 170. 

Go horn Bnl1 tcll y o ur m o UlCr. F o x tro t. 
r,n itning thu t. tI , ing. S l"w -(a ·trut. (Mc 
H ug ll- J.'i .' I,ls .) Ya" Phili p s .1a zz b o. ud . 
(rs.) CB In. 

You nr" t he m eTorI). F oxt ro t . - 0 1r1 faRIllo
ned g irl. I-'o xl rol. (Ve S y lvu , B row " & 
lIendorson .) Beu Selvins O r k . (rs ,) CH 1 l. 

I 	sLi ll get Il t hrIll. S lo w -f .. x . Du iS & Coots .) 
Good f" \tf·n in' . :::;'( o w - f ox. (ScY W0ur. O'F lynn 
& Il " rr m a n .) GlIy L ombardo Ork, (r s .) 
CH l .a. 

.Iu" t o. li Ule "II'Ml'r, Fos t rol. (John son
Me.I','r. ) ClI lu lllh in l ' h oto l 'lavers . ( rs.) 

i ngin ,g Il tionJf t Il the s t:i.rs. ,s lu w -t'ox . 
( ~[, 'y,> .. ;; , ) G uy LornlJurdo Ork . ( r s. ) 
CB 1s.:J . 

Sohbin ' b l ues. roxt ro t. (Berleo-Kasse!.) 
....ell ow d o lC hl"'.... (Ha. ndY.) T ett Lewly 
Juzz lmn !l. CH 1.89. 

S un ns' I< u nfl o w cr Ta ntl. Foxtro t. (, issle.) 
Dn u ~th (' r of tl tl.~ l..ntin flIJlLrtf'r. Foxtrot. 
( .-\I" x ~ l1 dre. ) Xo ble Sls . lcs Slzzling Syn
C0 l'atol'S , ( "8. ) CB HJ2. 

• ing Aom,,1'I1lng e im"Te, L'ox t ro t , (HupCel d.) 
1" ['0U lt ic h Ork. (r~. ) - Un by's bi r thda y 
r, ~r ty . Foxt ..ut. ( Hone!. ) G u y Lomuard o 
Or l< . (r~ .) cn l!H, 

HOl'I>" Jl , ud Ii'·...t " 'keT. (Sl in ~ Onli.) e/8.
(Colrorll l-< Fenstad.) L r »K url Gerharris 
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f('V Y 't~ - WatchinC" my dream!" CO by. 
F ox t r o t. (Burkc & Dubin.) Jac k Payue 
O r k. (r8 .) D C 51. 

Ich b i n Ja SO l'ergnii~t. Foxtro t. (Rilla-
. l a y.) - Russ mich. J;"" oxtru L (Nel l"(lO 
n.f' bIl c~ r.) Columbia Tanzo rkcste r . (rs.) 
D C 90. 

Angel mother. Slow-foxtrot. (Leon, Silver 
& Bere . [ o rd.) Ray Stnritu Ork. (r s .) 
leh Hing' dir ein Liebeslied. Tan go . 
(Schmidt & C ente r.) ColumbIa Tanzor
l> c~ t.; r. (rs.) D C 2022. 

Du hast eine TräDe im n:nopfloch. Tango. 
(Holliinuer.) - Zoer!oit eln Schniips('hCD 
und danD eiD Kiisschen. Tango. (Schwarz 
-Wig... ) Columbia Tanzorkc"ter. (rs.) 
DW 2031. 

INSTR., SANG ETC. 

KaJ ... Ada.. Del 1 & 2. (Karl-Gerhard. Ur 
»KarI-Gerhards revy». Hillevi Stenham
mar & Ludde Gentzel: Dialog. DS 552. 

Sjung Rosarita. - Det var bara en sak, Jag 
vill frllga dig om. (:\lorri8 & Murris.) Ur 
nli'olkct:-l Hu~ revy). Eric Ander8son: 
silng med ork. DS 591. 

En I<ys. pli Lundnl'äg en. Humoristisk 
sketch. Del 1 & 2. (Persson.) Ur DHippo
droD:lteaterns revy». Edvard Persson med 
en"emble. DS 615. 

Högt oppsattn.. (De flitiga murarna.) Hu
moristisk sketch. 2 del. (Persson.) Ed
vanl Per~son & Knut .Tarlow. Ur »Hippo
dromteaterns revy». VS 616. 

Törs du gl\ hem. 6/8. (Bohman.) Ur DFol
kets H Ut\ revyn. Fliel{or , jag mött. 
Vals. (Sjöl>prg.) Columbia d r ag ij pelskvar
tett. DS G17. 

Miilareva.lsen. (Hedquist-Ege.) Katte
kattegat. Vals. (Lewis-Lee.) Columbias 
Dragspelskvartett. (rs.) DS B18. 

Handsl,en. hnmbo. (Stålhandske.) - Herr
gård~jäntorna8 Jazz. (Lis~~Emil.) Colum
blas Dmg-spelskvartett. DS 620. 

När stormen den brusar. Vals. (Lindberg.) 
- (;ubben o~h gummlln. Sc huttis. (l var.) 
Columbla8 Drag-spelsl<vartett. (rs.) DS 6~. 

Dans'" med henne. (If I had a talking 
picture of you.) (De Sylva, Brown & 
HendersoD.) lJr »Karl G e rhards revy». 
I'm o. dreamer - aren't we all'? (De 
Syll'u, Brown & Henderson.) Layton & 
J Ohn s tone: s å ng med piano. 5668. 

Without a song. - More than you know. 
(Rose , ElbclI & Youmans.) Layton & 
Johnstone: s,i ng med piano. DB 315. 

Min liUa filia.1. Say a lIttle prayer for me.) 
(Gilbert & "'ichuis.) Vr "Karl GerhArds 
revy»). Adeline. (Gilbert & NicholIs.) 
La~'ton & ,J ohn"tone: s :lng med pIano. 
DIl 278. 

Hoppsnn vad liv~t leJ<cr. Ste in s o n g .) ( Col
cord & Fensted.) U r »Karl Ge r hRrds r c· 
v y». - DtlnC'ing with tel-Lr8 in my eyes . 
(Burke & Dubin.) Layton & Johnston e : 
sång med piano. DC B;). 

Hoppsan vnd livet leker. (Stein song.) (Col
cord & Frnstad.) Ur »Karl Gerhards re
vy)). - Dtlnt'e of the pttlJer dolls. (Tuc
ker, Schu,ter & Siras. Rudy Starita : 
Xylofon med piano. DC 81. 

DECCA. 
A.-B. Ragnar Frisk. 

Ad. Fredrik. Ryrkoga.ta 2-4, Stockholm. 

KONSERTl\IUSIK: ORlmSTER. 

MorgonsHimning. - AaS(\A DörJ. U r : DFer 
Gynt". (OI'i<,;,.) Hastings Municipal O r k , 

Dir.: Bu.il Cumeron.) K 50:2. (:"W.) 

Anitrns dfln~. I Berg:lknng4?'nR Ral. rr: nP e r 
Gynt». Vil.ren. (Gripg-.) H~sti ll gs llunIt-i 
pn l Ork. (Dir.: Basil Camero u .) K 503, 
(:JO.) 

De tr" mnsl<etörerna. Potp. Dc'l 1 & 2. 
(FrimI.) CheniJs Ork. K ;jOn. 

C",valIeria Rosti('an».. Potp. Del 1 & 2. 
(~Ja:-;cagni.) Ha:-;tings l\Iuniripal Ork. 
(Dir.: Basil Carneron.) K ;;;j~. (:30.) 

POPULÄRlllUSIK: ORKESTER. 

Mama ,)"0 quiero on novio. Tango. (Collozo.). 
- El e,tanUarte. Tan ~ o. (I'iz"rro.) Or· 
qucstra l.~ipico Argen t ina. Piz~rro. l(~ 1710. 

~Ianiqnl. l.~ango. (Flo res .) - Gn..rufa. Tan
e o. (Collozo.) Orlj u~slt'a Tipico Argen
ti ll a Piz:lr r o. F 1731. 

Corazon, Tango. (Chiriando.) Todovia. 
huy Otarios. 'l~angu. (Pizarro.) Orquet'tra 
'l'lpico Argentina Pizarro. l!" 1823. 

You brooght a new kind of love. (Fain, I<\:a
hala & Norman.) Ur F.: "Hans fä"tmu 
friin New York». - You will ('ome bndc 
to me. (Fields &. Rose.) Jack Harris Ork, 
F 1868. 

Everything is Poo-ches Down in Georgia. 
Foxtrot. (Ager & Meyer.) - Sure aB 
you're born. Foxtrot. (Little, Cillespie & 
Shay.) Spike Hughes' Ork. F 1010. 

Little white lies. Foxtrot. (Donaldson.) 
Be care-ful with those eyes. Foxtrot 
(Woods.) Jack Harris Ork. I;' 1060. 

Old new England moon. Foxtrot. (Vanee & 
Howard.) - I'H be blne ju,t thinl<jng of 
you. Foxtrot. (Whiting & Wendling.) 
Jack Harris Ork. F 1961. 

Bye-bye blues. Slow foxtrot. (Harman, Ben
net & LOWD.) - Swingin' in fl. hammoC"k. 
Foxtrot. (Wendling.) Rhythm Maniucs 
Ork. F 1G06. 

With my guitnr nnd you. Foxtrot. (Sny
der.) - I don't mind walldDg in the rain. 
Foxtro t, (O'Flynn-Hoffman.) Lou Ahel
ardos b u nd. F 1996. 

INSTR., SÅl'l/G ETC. 

IIl1n klirh·I<.sång, (Rodhe--Ek.) Åke Ask
Der: tiå ng llled piano. Sweethf"ort, 
sweethoort, jag lilskar dig. (Ryd~n
Gewe.) Ork. (rs. Gösta JOO>; 90n.) MF 165. 

Stilla. vita vinternatt. Vnls. (Snhlberg-;-Nils
Georg.) Niir ZigenArvi 'lliDens toner 
lo~ka. (\V cs tl1ng-Ramanoff.) Åke ~"'sk
ner: sång med ork. MF 168. 

Sta.<'kars JonsBon. (TJlke--Folkelin.) Kan
holm.val.en. (Paunn- Gander.) Gösta 
.Jon.suns dragspel.ork . MF la9. 

Fn\n pol till pol. (Rvald- Evald.) - Xr dn 
ga.Ien S011. (Holm'lvist- Dardanell.) Gös
ta Jonssons dragspelsork. MF 171. 

Pil. östernäs brygga. (Karl Hjalmar
.Tpr1.co.)· - Tupp, tupp men ingen höna. 
(nl"L~""'ils-Georg-.) Gö"ta Jonssons drag
spelsork. MF 173. 

Söderhavsminnen. Vals. (FrCPlu an-Ek.) 
En F\kymning~stond på Hawaii. Vals. 
(l·;rn.}-~Ioon.) Hawaiian Ork. (rs.) 
M],' 177. 

Då komma. herrarna i frack. Foxtrot. 
När ringArnA. viixlas om n'ren. Vals. 
(Sylvain-Dalqnist.) Åke Askner : s~ng, 
med ork. MF 178. 

Have n little faith In me. (IVarren.) Ur 
»)Rpring iR here», - [ c1on·t n ('C" d AtmoA
pht're. (Co~low, Franke '-\: IIarling.) Ur 
))Honey ". Bert & Bob: "log. F 184G. 

After you've gone. (L.:,rlon.) - I'm just 
wilcI about Harry. Foxtrot. ( 8i~~Je & 
B lake.) .Jimmy Dor~e~': ~nxo[on- & klari 
n e thiO lo med ork. F 1875. 

Tiger rng. Foxtrot. (:\[oor.,..) - Sot Louis 
blue•. (Handy.) .Timm.v Dor'p,': Saxofon
& klarinett~)Qlo metl ork. F 1878. 

.l\oI('et me in my drNlffiR to-night. (Nic·holIs.) 
- On the sunny side of the Atrt"et. (~Jc 
Hugh.) l"r ))Lpw r.,-,~lipR lntprnntional 
revue». Bert & Bob: sling. F 1911. 

POPULÄR RADIO 
o 

HUSBONDENS RÖST. 

Sh:u.ndJnu,\;S]ia Grammophonttktiebola.get, 


ApE'lborg8g;:Ltan 56, Stockholm. 


KONSERTl\"IUSIK. 

Trolllt.arlens Hirjunge. 2 delar. (L'apprentt 
Ro rci e r.) (DUkaR:) New " Yorks Philhar
moniok a Ork. (Dir.: Artu l'o 'l'oscanini.) 
EJ 470. (30.) 

Symfoni N:o 7 i A-dur, Op. 92. (Beetho
·ven.) Philadelphia Symphony Orch. (Dir.: 
Leopold StokowskL) D 1G39-4:3 (5 skivor: 
:lU.) 

Fö..pel t.ill »Paraifah, 2 del. (Wagner.) 
Statsoperans Orkester, Berlin. (Dir.: 
Karl Muck.) D 1400-01. (2 skivor: 30.) 

Vu r Strauss. Potp. 2 delar. (Arr.: Weber.) 
Marek Weber Ork. EH G16 (30.) 

INSTR., SANG ETC. 

Höj dig du sl<öna 801. (Gounod.) Ur »Romeo 
och .Julia». - Hertigen. aria, (VerdL) lJr 
»j{igolettoll. Jussi Björling, sång med 
Ork. X 3628. 

Liten Rann. (Arr.: Hägg.) - Nikkens 
pol.lm. (Arr.: Hiig-g.) Nils Carlstedt, sång 
med ork. AL 114G. 

Det var en !{OnoDg i Thule. - Juvelarian. 
(Gounod.) Ur »Faust'). Bli,nheth Reth
berg, silng med ork. DB 145(\ (30.) 

POPULÄRl\msrn:: ORKESTER. 

Nnr Du. Slow-fox. (Nelson, arr.: Ettlinger.) 
- Eine klelne :';ympnthle. Slow-fox. (Kol
lo, arr.: DOBtal.) Ur filmen »Nur Du •. 
lIIarek Webers Ork. (rs) EG 2015. 

Zue..t das r~chte Bein. 6/8. (Kollo. arr.: 
Dostal.) - TIngeling, Papn. Foxtrot. (Gil
bert, arr.: Dostal.) lir filmpn »Nur DUD. 
Marek Webers Ork. (rs) EC 2016. 

Honved Bunda. Foxtrot. - P",rdon. "lada
me. Vals. (Abraham, arr.: Dostal.) lJr 
»Viktoria och henneti lJu~atl), l\Jarek We
bers Ork. (r8.) EG 2000. 

Ja.g vet ett Ia.nd där druvan glöder. Fox
trot. (.J II so ein ~Hldel, ung-arisches MtI.
del.) - Good night. Vals. (Abraham, arr.: 
Dostal.) rr "Viktoria Mh henne" husar». 
lIfarek Webers Ork. (rs), EG 2001. 

Muu"i. Foxtrot. - ~lin mamma var från 
~Jokohamn'o (Mf'ine l\lamn wnr aus .Joko
hama.) lJr: »Viktoria och hennes husan. 
lIIarek Webers Ork. (r.;.) EG 20'20 . 

Fliel<a.n 1rl\n F:Isas.. (The child from AI
sace). - O. tIi~l<a, min tlirkn. (Oh mai
d"n, my maiden'.) (L"h,1r.) Ur: "Frede
rike)). Marek Webers Ork. B 3:333. 

Ro-Ro-Rollin' along. Foxtrot. (Moll, Rieh
man oeh 1\1eneh('r.) - LAZY Louisiana 
Mo In. Yals. (Donaldson.) Jack Hyltons 
Ork. (r".) B 5840. 

Cupid on the ~RI,~. Foxtrot. C\l~ypr".) 
St.iC"li 'enl up. F'nxtrot. (rs,) (DavtsoD.) 
Jack Hyltons Ork. B 5029. 

A fURehionf"d Aong' of 10\ p. YA. Is. - Ring
pong girl. Fox! r"t. (~la Carthy och Han
ley.) Lpcoy Shield och Hullywoudork. 
(rs.) B 5[J41. 

Gone. Foxtrot. (Link.) - My lonely heart. 
Yals. (K.'rl1,,1I & Cadrnan.) Nat Shilkrets 
Ork. (!'s.) B GS"9. 

l-lighwllY to he-aH?'n. Foxtrot. (Duhin & 
RnrkC".) - 'Vllen love C"omp~ in the mOOn
light. Foxtrot..Jackie Taylurs Ork. (rs.) 
B GrJ21. 

Bc,.ntlful In ity. Ynls. (Caryl!.) Alice blue 
r-own. \,0 "~o (Tierlley.) The Troubadours 
Ork. B WH. 
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POP ULAR RADIO 

Hn.J:"a.hftmbo. (Hugo d'Ha v!'r•. ) u rtz' 
'frio. BröllOP8visa. (Lj ll oggr c n.) 
(S å ng-: Curt Ljullifgren.) AL 1148. 

Columbinl.'. Polka·mazurka. (Lumbyc.) 
TrlrHlt>\·als. G~lIins och Borgströms N y 
hrt>kvi nt tt. X 3611. 

R ,osettis polkn. (Arr . : Ll lj elH'T!::.) - Pem
berton in n . Ya l•. ()o'ro ~ ini.) l~ !tgll n r S und
,!Ui fi L. UtsU1lloiu !; ,I<~i ntelt. X 31l30. 

Regernent• .iazzen. - En Jazz til l. (Soldier.) 
Gunnar H a ha , dragspel. X 3624. 

SmugJ:"l"r"alsen. (JolaDder.) - Den " a min, 
J:"lada tiden. (Ko'c lige Gamlednger. ) Arr.: 
DaonLug. Zetter:ström och Kristoffe rson, 
dragspe l. (rti.) X l!l!53. 

l min lill" filial. Foxtrot. (Say a little 
prayer tor me. ) (Nichol!,;.) - I ha"e got 
.. 1"C'ellng. Foxtrot. (Nicbolls.) Ur: "Karl 
Gerhards revy». New MaYfair Oreb. (rs.) 
B 58lJ3. 

.la,g är b·ött. Foxtrot. (Am I blue.) (Ak s t.) 
- .I$;« .U8e me Lady. Foxtrot. (Nicbo ll :;.) 
Ur: »Karl Gprhards revy•. Jack Hyltuns 
Ork. (rs.) B ö()74. 

Är det nägon som vi 11 dansa. med henne. 
Foxtrot. (If I had a talkiDg pieture of 
you.) (De Sylva, BrowD &. H en dersOD.) 
Ur »Karl Gerhards r evy ». - Turn on the 
heat. Foxtrot. (De Syl~a. BrowD & HeD
derson.) Jack Hyltons Ork. (rs.) B 5741. 

)[oro Iilln Olle. Tango. (Oh Fräuleln Grete. ) 
(Llossass, arr.: llorcbert.) t.:r "Karl Ger 
hards revy ». Marek 1Veber" Ork. (rs . ) -

Bchenk' mir eine Tn,fel Sohokoln,de. Tango. 
(Schwarz & LaD der, arr.: lIlobr.) EG 210"2, 

Han Jag rt\ för, n,tt Jag är bed.\ri.k. F ox
trot. (Was kann der Siegl'mund dafiir.) 
(Be nat"ky.) Ur »Kar l Gerbards r ev y». 
Und nia dpr B &rrJ:"O tt. niai gemacht. 
TflDgO. (ll.natzky.) Marel< Webers Ork. 
(rs.) EG 2124. 

Det går opp och det gM ned. Foxtrot. (OD 
the SUDDY side of the street.) (F!elds & 
)!e Hugh.) - BOPPHun vad livet lel' e r. G/8. 
(Ste!n so ng.) (Fensted & Vnllee.) er »Ka rl 
Gerhurds revy». Jack Bylton s Ork. (rs.) 
B 5844. 

Ja.g lir en mannell:ii.ng, intet flnnnt. Val s . 
.(Falling in love agalD.) (Holländer.) Ur 
»Karl Gerbards r e vy ». - )'ou t.a.Ul;ht mo 
n·1I I know. Foxtrot. (TenDcDt.) Jack 
Hyltons Ork. (rs.) II 5804. 

HOI.psnn vad Iiv~t leker. 6/8. (StelD SOD g .) 
(Fensted & Vallee.) Ur »1(:1rl G" rhards 
revy». - Singin' In the bnthtub. J)' ox trot. 
(Magidson, WasbingtoD & Cleary.) Jack 
Hyltons Ork . (rs.) X 3478. 

Wby. Foxtrot. ~Davis, Coots & Swan
ström.) Ur "Södra Tea t rn s rcn '». 
Jt's )'ou 1 love. TangO-fo x tro t.. (DaviB, 
Coots & SwallKtrö m.) Ardeu . Obmans 
Ork. (rs.) B 5837. 

HY8s mig. Val s. (Tbe kiss waitz .) (Dubin 
& Rorke.) Ur »Söd ra TM tcrns revy». 
l still get a tbrill tbinkin &, of you. Fox· 
tro t. (Cuots.) Bert Ambroses Ork , (r• . ) 
il 0010. 

Gå hem o~h 8äg till mamm.... Foxtrot. (Go 
home and tell yoor lIlother. ) (FI ~ l ds & 
Jl[e Hugh.) Ur »Siillra Teate rn . re vy ». 
Tap your feet. Foxtrot. (Brun .) Jack 
HyltoDs Ork. (rs.) B 5939. 

Telling it to the dai.e8 . Foxtro t. (Warren.) 
Ur "Söd ra Tentern s r evy• . - ~(I nnle the 
mprmRid. Foxtro t. (De Sylva.) Bernie 
f'llmmiDS Ork. (rs.) B 5800. 

Zurnh och Fridolf pArodI. Tan"o. (Rine 
FreuDdin so go idig wie Du .) pIei~e l.) 
F.rika brnuC"hst Du nh'ht ~inpn F'r~und ? 
Tn ng o . pIeise !.) ,r » Fr>lket~ Hus Nyårs 
rcyy u. Marek Webers Ork . (r~.) E G 19911. 

Wan <1 ,\.. Hambo. - Smålnnd,toner. Poll,u , 
(Hel igreD .) Åke FagerlUDds Ork . AL 11:11. 

När ~tormen viner . VaIR. ("pIL) - Dt'>t är 
8.JÖma,nnens 11". Vals. (LuDder.) JaCob M. 
Velts Ork. (rs.: Lindwall.) AL 1125. 

Mellan kobbar och . I,li r. Yals. ( e lt. ) (rs. : 
l ,öhl e r.) - p , n h'u fjord. Val " . (Velt. ) 
J al<oll U. Vel ts rk. AL 1120. 

Alle man på dlick. Va la . (Dardun ell.) 
Ajö88 med den. Va l" . (\\·inter.) Fred 
'\'loters Ork. (rs .: E gge.) AL 1122. 

INSTR.., SÄNG ETC. 

Ma,usi. - 1\fin man\Dl~ va.r frlin Yokoha.
ma. (MeiDe Mama ,yar a u s Yokuuarua.) 
(Ab raham, arr.: D oatul.) r »Viktoria uch 
bennes uu sa r !) . O scar D e ne s och Lizzi 
Waldmiiller (duett). Eg 2031. 

Wn,Y8ide RORe. - \Vonderful. (LehD.r.) Ur 
»Fredel'iI'e ' . Joseph Bislop, sang med 
ork. B 35 9. 

Oh fliCka, min flicka (Oh maideD, my 
maiden.) - Ett hJärtu 8å rent Horn guld. 
(A hea rt as pure a s gold . ) (L~uilr.) Ur 
"Frederik. ». Josepb Rislop, såDg med 
ork. B 3590. 

a) Piccadilly. b) 1\1ind In the Willow•• 
c) The little thlng8 yoo do. d) With a 
song in my heart. rr "C. B. Coehrans 
1930 revue". Rai da Costa, piaDo. B 3418. 

Klaekn.rna i t.aket. (Ebnvall & Fribe rg.) 
Som·ta RosaIia. (Josef I:lriD~.) Erik P :SOD 
Friberg, silng med trio. X 31l31. 

Valentine. (ChristiDe.) Ur nKarl Gerbards 
revy». - Paris, stn.y the same. (Schert~ 
ziDge r.) Maurice Chevalier, S1'>.Dg med ork. 
B 3364. 

En orienta.lisl( markon.d. (In a persian 
marlee t.) (Ketelbey.) Ur »Söd ra Teaterns 
revy ». - ]n a monastery ga...den. (Ketel~ 
bey.) Reginald Foort, orgel. C 1285. 

Kyss mig. Vals. (Tbe kis s Waltz.) (Dubin 
& Burl'e.) Ur »Södra Teaterns revy). 
The n'loonlight remind8 me of you. (Kabn 
& Crawford.) Jesse Crawford, orgel. 
B 3598. 

Fa8hionette. (Glogan & King.) Ur .Folkets 
B U8 Nyilrsrevy». - Swt'et nothing8. (Ret
teD herg .) Arden och Ohman, pianoduett. 
B 3066. 

Frul<t8...ltet. (Bedamson & Svedberg.) 
Joban på Snibben. I"ord. (Wahlberg, 
SI,,'nska Lasse.) Erik P :SOn Fribe rg, 
SilDg, med piano. AL 113G. 

Torparja.zzen. (Rolf, Fritz -Gustaf.) - Blom
bn,cJm.val.en. (Westling. ) Erik P :SO D Fri
berg, såDg med triO. AL 1138. 

Priffe. (Bedamson, Svedberg-.) - Dan.en I 
Delsbo. (Westling, K,tI-August.) Erik 
p :son Friberg, S'lDg med piano. AL 1140. 

P~ en glad fruko.t. August S~en"SOD, 8ftng 
med piano. - Det ln'e nslta RmörgÅ.~hor
dE"ts nl1bb,'isor med humoristiska skåltal. 
0:-\('8r Be rg~t ri5m. Axel Höge} m . fl., ~åDg 
med piaDo. AL 1141. 

ORCHESTROLA. 
O.·chestr " IR. Ah:tieboln.g, 


Norra Bla!:Jieholm~htlmJlen !5 B, 

Stockholm. 


KONSERTMUSIK: ORI<ESTER. 

Humor<',ke. Op . 101, n :r 7. (D\'oralc.) 
Pr..lud... (Racumauinoff.) Georg Enders 
Orlt. 45005. 

" a.19 MArgot. (EDders .) - Bad'ner Madl'n. 
Op. 2'37. (Komz~k.) Georg I1nde rs Ork. 
45000. 

Loin du bal. (Gillet.) MAg-da Szemere. violin 
med orl,. Cllnzonett" . (d·Amhrusio.) 
Grorg KDiestlidt: violiD med piano. 2423. 
(20.) 

64c 

n:ör.bi'r8blommorDIl·' teat. (nid' er.) - O de. 
(I1 ecee. ) Salong-surl,estc r. 2 .. 2fi (20.) 

Hea.rt. nd flo""r.. (Toban!.) - B .. lIs 
aeros8 th e ",e"dow.. (Ketelbey .) Orgel 
solO. :!HO. (20.) 

POPULÄRiUusm: ORI<ESTER. 

Lektyrs ""I. . (Vilc tor-Thori<:k.) - Fill 
mons fnxtrot. plu)· - -B-n.) Ueorg Ende rs 
ork. (r8: d'Allly.) 45004. 

Lu(~iu.vnlsen. (Sahlhl'r~· - ~ il~ Georg.) 
Viir \'lnh·rvaI8. (Entler,. Fritz-Gustaf & 
Dix·D~Dnie.) Geurg- Eudcrs o rk . (rs) ..GlO\). 

Masker>lrlJRzzen. - Ut..tällning.fox. (Grizz
Ie-~(r Chll!.) Geo"g E uders ork. (rs Bor
geling. ) 4007;:;. (20.) 

Frida. val s. (Landah l-Mun tbe.) - Jane 
Ki••"s. Foxtrut. (Hubert" &. Clifford.) 
Georg EDders ork. (rs) 40173 (20. ) 

Vår Vinterv"I.. (EDd.r~, Fritz·GuRtaf & 
Dix-Dennle.) Geor g I>:ntler. orl<. (r8) (20.) 
Son~ of s \\'anre. l?oxtrot. (Hargreves, 
n'mero" Tab!Ju~h.) Nat Lewis ork. (r8) 
(20.) 401H, 

Lucin,vn.l. en. (SRhlhprg-NlIs-Georg.) Georg 
Enders ork. (rs) (20.) - Sing yon slnner8. 
Foxtrot. (Coslow-HarliDg.) Ur F: »Ätir
le k m~ste vi ba». Nat. L e wis ork. (I's.) 
40176. (20.) 

Lot.valsen. (Ablln-FolkeliD . ) - Där blom
mar det en blyg viol. Foxtrot. (Hichman 
-Dix-DeD Die. ) Georg ' Enders o rk. (r.) 
40186 (20.) 

Det vore nö,'t för mig. TaDgo. (Meisl-Karl
Evert.) Ur "Vasateaterns B ö.tl'evy". 
IlIu8ioner. Vals. (.Jerome-NiI.·Georg. Ur 
F: DNo, no, Nanette». Georg Enuers ork. 
(rs) 40188 (20.) 

Då kororna. herrarna l fra·elc. Foxtrot. 
När ringarna ,'ih:ln.8 om våren. Vals (Syl
vaiD-Dahlquist.) Ur Ii': »Brokiga Blad". 
Georg EDders Ork. (rs) 40198 (20.) 

Efter vinter kommer vår. Vals. (Sylvain
Karl-Evert.) l'r F: "Cha rlotte Löwen
sköld ». - Söderhavet. pärl .... Val~. (111
mer-W.stling-~;k.) Georg EDders Ork. 
(rs: Bode.) 40204 (20.) 

Goldene Leier. Slowfox. (Rlxer.) - 1\lond
nacht !luf der Donau. Vals (Byron-Gay.) 
Alfred Beres jazzorkeste r. 2418. (20.) 

rm singing my way 'roDnc:l tbe world. 
Foxtrot. ('''eston-Lee. ) Wheu i·t. 
8pringtime in the rockiea . Vals. (Wool
SeY_ 'fluer.) l\fic.lnight hlerrymakers ork. 
(rs.) 2-175. (20.) 

You brought fl new kind of love to m o.. 
Foxtrot. (Kabl- F'a iD-Nur maD.) Ur ~': 
»Haos fästmö f rån Ne w·York»). - On6 
night n.Jone with you. Foxtrot. (Green
hHIgh, ,Teffrey.) ~ridnlght lIlerrymaker~ 
Ork. (rs) 2479 (20.) 

Dnn('.in;::- with tears in my eyes. Val s . (Du
bin. Burke.) - The c.hum son2'. Foxtrot 
(Fr.eman.) MidDight Merrymakers Ork. 
(r") 2480 (20.) 

8hl"'s my Ref"'ret passion. Slnw·fnxtrnt. (Vn
lentine. Yr>ung.) Telling It to the 
dai'e.. Foxl rot. (Young. 'Va rrPD.) ~Iid
night Me rr YUlakers Ork. (r~) ~~81 (20.) 

INSTR., SANG ETC. 

Lill-TnJ:"er. (.To rr"- COI(Jr.n.l - Mitt I,ri",, 
ta flbbo,·rJ:"runu. (Winter- Dabl,!uitit.) 
Hilmer Uu r gC) l\ng, ,ulIg m ed dra;';"[J~1. 
40UO". (20.) 

Hälsa d e t till mor. (Boq::anofl-F:valdl. 
En IAI;' liten dörr. (\\·inIPT-Dal'lulst.) 
Hi' mp r Jln T!;e ling, S"Dg med ;tdkork. 
4{)035. (20.) 

StJärnenil..tter i Hawaii. (Wil~on-Randlll!q!'.) 
- J"l,t(:'pjl(>n~ R{lng. (Lt-'beujt,rf~Stf'vf-'II~.) 
Hilmer Borgeling: .ullg med "tråkurk. 
40031. (20.) 

http:Lucin,vn.l.en
http:bn,cJm.val.en
http:mannell:ii.ng
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Fri .l,n tull'. - Till 8kog~. Giln ,;låt. Ewe rt 
Sahll~ t' rg & B t' nhnru. S \-rn s ou: fio l Dl ' Il 
dr~ g'Jle l & pia no. 40177. (20 .) 

Tin'(lR-l:·o l ~ l<n n. - Ho. Morfar. SchottI s . 
E ve r t Salll lJ erg & Bernharu S,. ellRo n ; fio l 
m d drag~pe l och piano . 40178. (~O.) 

J aJtOblnll Ro,umu u .la Johan.son. Charl~s 
Derggre n : SfI.D g- m ed piHUO . - På ldir lc
ken~ o c,'un, Johnny Boue: S: ng med 
uragspel. 40183. ( ~O.) 

Ja n Ol"ilnkn.",df"s J\rC!oitin. - 50-års ltalns t . 
Chark's Berg~ren: s' ng med piano. 40J J. 

:.1U.) 

Livsel n.xlr. On r.~te p . - Dn är här, Jag ii.r 
kär. Vu k ( Nnruin.) R,,~n ar l\ o rui ll : s~ng 
m eu piano, ceJlo och fiol. 40187. (20.) 

B il ·ttrav. Polka. - RR "' II" '" "pedal . Hambo. 
( S und qui , L ) Ua g nar :O; untl ' luitit och ::;,'en 
H y le n: dragspe L 40l!l1. (20.) 

K ä r lek. - .Framtid.tanka r . Charles B c rg
g l'C' n: sång m ed piano. ·1 10". (20.) 

Mnl<-n:\.. - T re g r u hbar f TI\n sjön. B irge r 
S[lhlberg: 6l1ng meu ura gKpel. 40198. (20.) 

Val~en gitr p r. b rygg an . - Svensson , .JOD
son u jag. H ir,,0r Su hlbe rg-: s,ing weu 
drag" pel. 40199. (20 .) 

Gna.bben med gott humör. - Skoto.n gup
p ur frAn sJ'd till nord. Birg- r Sahlberg: 
s:1 ng llled urui,;spel. 40200. (:20.) 

Det kan Jng aldd r;- f örU\ta. - Jeanette. 
(Valentin- Bod e.) J ohnny Bode: s 1\n g 
med dra gs p e L (le b p inno. 40202. (20.) 

ULTRAPHON. 
Orcbestrola Aktieholag • .Norra BIQ..s ieholuls

hUlnncn 5 B, Stockholm. 

KONSERTl\IUSIK: ORKESTER. 

»Lohengrin». Inledning Lill 3 :e akten. 
n'l'anIlhii..u",er), Gästerna s i ntng. (''''ugner .) 
Berlins I'hiIbarlllf>niska Ork~~tr r . (Dir. 
Sclmar M e.yrowitz.) E 472 (30.) 

O ' ·t.\rt;\' Tt"n till ))Ht'lIvonuto Cc11inl », d e l 10. 
2. (Bcr Ii<>7.. ) Be rlin s I'h ilhnrUl oll i,ka O r 
k es ter. (Dir. Erich Kle iber.) E ();l2 (30.) 

Overture.n till ) B CDvcnuto CeIUn.i)). 3:e d eL 
- Ungt>rsk marsd\ . (D e rli oz .) B rlins 
l'h ilharmo n i l"l Orkes t e r. (Dir. E ricb 
Klcl ll e r.) l'; 5~3 (30.) 

TrauermarRrh UI' )}(; ött.p.rdälnnlE' ruD,L:' )), d el l 
o. 2. ( \Ya gncr.) B erlins Philh:u:moni sk n 
Orl<e,t~ r . (Dir. Eri c h K l ' iller.) ]'] 1\12 (30.) 

D rUL_" ·E.pn/l"IlOle (D e Sarfl sa t e ). - ~Ioment 
lo.lenl (Schube r·t). Syru funi e-Orke:;t•. r 

( Dir. ' d mar :\lcyn, wi l •. ) .\. 340. 

S oite ]'a.tom le. Del l o . 2. (.A, Scn s sola \. 
Ber l in " l' h ilharmMlis ka Orkester ( Dir. 
'l'heo Mack e ben.) j, ,,-11. 

Ro . en 0.0 . d eol Rildc lIl . "aIR. (JOhann 
!:itrauSli:. ) Oot'fsdnva l ben f\ut::t ö~t<~r
re"·h . Va ls . (Johan n ~l rau 's. ) B er liu" 
P hilb :l rm onis ka. Orkeste r . (Dir. Ern .'i t 
V ie lJig-.) A 507. 

J{ f1.1 ~~t-"'n""er. Dello. 2. (Jobann S tra u ss.) 
Ber lin s l'billlarllioni~ka OrkcsLc r. (D i r . 
l']rost Viebig.) A 068. 

Die Uhr un d dCl§ ){c issnor PorzellanpäJ t r
ehen. - D e-s H erz.{·uM H pili"tu m. ( K c tel
be y .) Sa lo ng· or)< Sle r Rkaruo. A 617. 

Die Uhr u n d das )Iel ssner rorzellanpiihr
ch".. . ( K e le llJey.) - Pu!>pc und Htlmpcl
m o n n . Dansilltcrmezzo. (S ie ue.) Salong
orke~te r Rkardo. A G23. 

INSTR., SLiNG ETC. 
..\.n d d er ,"'" . c r. (Pressel- Dringcl!!ledt.) 

D a,. Gra.b a·u t dor Hdd (Heis r -Brun
HILl. ) C ~\rncli ~ B roD sgcest : så_ng med 
orkester. E 613 (30 .) 

~)Dic Terkn.ofte Braut»: 'Veis8 i c h doch. 
e inE'. dif" h at Dukul{·JI . (Sm e t a na.) lJ c.1 1 
o. 2. .T () ~(.) lIh f)f' hm id t oc h :\ I i c h nel BOUliI"\ U, 
Unetto m ed orkes t e r. F' 626. (30.i 

Lllr!(o. - Ario"o. (Hände !.) co rg K nie
stäut . med o rgel, barpa & dubbe lk, in· 
lett. .1- G22. 

Musica proibita.. (Gastaldon- Flick-FloCl<.) 
- 1\lurpf' hiarc. Neapoli1 :.l n s tc ~. n g. (Paolo 
T o s li-Di Giacomo. ) Jo seph Sch midt, 
~iln g- 111cll o rJ..: c:; ter. (Dir. Se lmar .Ieyro
\Vi ld .\ 375. 

POPULÄR P.ADIO 

o 	"ole mlo. (JJi (' apu a- B od'.) L a. PaJ0
"'3. (de Yradicr.) :)f> i;Cph ::khmidt, siin~ 
m ed o rl,oRte r. A UH . 

Pario, stny the ""me. F u _ t rot. (Schert 
~r.iDger . ) "Cr filmen " Pr i ns:;eln!.\ le n », 
~loo nll g" ht on the Colora do. Va l,.. Ploll
Kin g. B illy Bartons Orkes le r. A 74(J. 

E s flie!;9t W'uRspr. S lovaldsk kiil'le k ss!1 u g. 
- A o t d cn Spure n fl r LiebstNl . '.t j cekiRli 
f oII,,·isu. Bakule l, t'j r 'n . (Dir.: llukule. 
So list : .lIarj il nka .) !l ::>82 . 

a) Hat die Alte. T.kcki.. l< Co lkdans . b) 
"\\tollte eine Buehc fäll;m. VaI laekis k t olk 
uans . e) Wi r haben da. Tjeck isi; fo lk
dans . d) I~H brQHnte die Lin de. Tjec k is k 
j'ö Il< uans. Bak ul ekure n. (Dir.: llak llle. 
So List: ;rnrka.) B ,,84. 

a) Ea tr,iumte mir . b) Ich schno mich. 
e) U,.I lclt.'ines Sterneh~n . u) A t!onche ll, 
mein S eekhen. e) If'h will lteine n nnde
ren. BH k ulck öl'e n. (Dir.: Daliule . B 38G. 

IUag~. BnknI ekören. ( Dir.: Bnkulc. Solht: 
Mal' jilnka ,) - Dcr }tiu",. Jurka & Mar· 
junk". ,ång m ed piano. B 580. 

Die ft U trnis{'h el"in. (Dvorn.k.) - Ruhi~e 
Nach t. (Fibich- Pflcger.) Bakulekören. 
D ir.: Bakule.) B (;87. 

Ja.hrestag uer Schn" ider. D ello. ~. Ba
kule1:örcn. (Dir. : Bakule.) B 08D. 

POPULÄR~ruSIK: ORKESTER. 

Stjärnbaneret. ):Ial" ~ch. ( S(l\l ~:l. ) - l'er 
Il.spcm u ll nstra.. ~Inrsch. ( · rba ch.) Carl 
Woits ehacbs M ilitärorketiter. A 269_ 

De·im Agnesbrond!. F olkviRa. - N eubn.y
dsch-Ländlcr. F ulkvi "a. Al f r ed Beres 
B aye rska Ländlerkapell. A 448. 

Sons les Tolts dc Pllrls. Ya ls. ( :\Io rctti
Kazl'lIi8.) Ur f ilm l? TJ »S ft n gen om Puris ». 
-- II raut savoir. (:lIore tti- Naz e \liH. ) Al 
ber t l'rejean, :;äng m e <.l orlt. A 719. 

How am I to kno'\'V? Slow(ox. (King- Par
k er. Blue is the night. ~'uxtrot. 
(Fisher.) Ur fi lmen " D)"namit" . Billy 
Barton s orkester. ( r s) .A 750 . 

Swi..ngin' in a , hammoe k. Fo xtrot. (Wcnu
UUf; -Reymor & O'Flynn.) - So I piC"lcs np 
my ul,clcle. Foxtrot. (P a r is b , N e lson. 
Burke.) Billy Bnr ton s Ork. (,,) .A 751. 

P o pulär Radio ~ H andböcker 

äro o u Dl b ä r l i g a för "Varje r a d iot eknisk t intresserad och lyssnare 

HUR MOTTAGAREN FUNGERAR 
Jo; n ort ..n lerlnlr om mottagarens detal j er och de•• ""rk 
nin g s . iHt. P r l. k r . l : 50. 

BÄ TT R E LJUD I MOTTAGAREN ! 
R ?i U u Hi.f4nlngfoD n.T' fÖratär lrn in g RprohloC"m pt. För sven.dtl\ 
fö rhAILuHlcn bcarlJelnd a v Ca rl L in d b e r g. P r is kr. l : 50 . 

P Å KORTA V Å GOR 
1 ll Wltrf" Tlltl T' ii.g lC'dning rn r k ort AgR Ri:in rln ioJt' oeh m ottnK
nl o G' _ För ,,"(' n ... lo: a rö r h iHlll n d f'n b~trhl·t:HI liV M. H olm 
g ren . ~I ed förord a v Fil. Dr Brun o Rolf. P r i . k r. l : GO. 

RADIO PÅ N ÄT E T 
l~n o r i enterande öve:rhli d< a v nii.tfln~l utnl n t:'en8 m öjlig
h e ler. IUostrerad. A v cI" ilin ge.ni ör T ORJl B OH LIN. 

PrL, kr. 1: 60. 

Från Expedi tionen av POP U LÄ R R ADlO·; (Nordisk Roto

gravy r) POSTBOX 450. STOCKHOLM "kvlTera, lIn dertecknad att 

lii1ulon mot postförskoll ( porloavgiften tillkommer). 

<x. H UR MO TTA G AR E :>; FUN GE RA R J. Kr. 1.50. 

<I. BATTRE LJUD I MOT TAGAREN a Kr. 1.50. 

<x. p Å K O R T A V ÅG O R a Kr. 1.50. 

C.t. RADIO PÅ N A T ET l.Kr. 1.50. 

Namn : 

Pos ta Hu : . 

Nr 2 

N O r d l s k R o t o g r a v y e, S t o c k h o l m l 9 3 I 



POPULÄR RADIO J U 

GRAETZ 
Radiogrammofon 

"G R A E T Z O F O N" 
ansluten för 110 och 220 volt växelström. 

INGENIDRSFIRMA BERNT RHODIN A.-B. 
Tun n e l ga tan 20. Tel. N. 31660. toc kL o l m. 

Colvern-spolar 
enk la såväl som omkoppl ingsbara universal. 
spolar fö r alla fö reko mmande apparattyper 

Spolhlllare, SkirmboXlr, MOtltl nd 

Rekvirera vår prisk. W 

FORSNERS A.-8. 
IUarabergsg. 44. Stockholm • Storg. 8. Drebro 

Vi leverera 
från rikhaltigt lager i Stockholm: 

Kondensatorer 

TE KA DE-rör 

Skj utmotstån d 

Omformare 
för förstärkareanläggningar 

Rad ioacku mu latorer 

Laddni ngsapparater 

Plati nitek ristaller 

GRAHAM BROTHERS 
STOCKHOLM 

Rad iokotalogen RB 16 o mfattande diverse ,ör och delar som 

utTorsäl ja$ till ytterst 16ga prise r, tillsändes 0110 amatärer 


gratis och fran ko po begä ran . 


Anadspänningsapparaler
..tI 

Innan Ni köper nytt anodbatte ri, bö r 
Ni prova en Inga eller Hoefs anodap 
pararat . B.gör en appara t på 5 dagars 

prov mot fraktkostnad . 

Ingo för växelström . . • . kr. 38:
~ ) likström . ... a , » 28:

"oe ls . växelströ m .. • • ~ 46:
• med torrli kriktare . . • • 54:

Sä ll a s pli bekväm a vbetalning med 8 : - till 16: - kr. i hand
penning och 10 kr. p r m6nad. Begär prospekt. 

K. BROBERG, Malmö 
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Bäst Ni hör 
med Philips rör 

Ilplllllllllllll.lllllpllSI 

Även för att vara en Philips pro

dukt är E406 en sensationell nyhet. 

Brantheten har det fenomenala 

värdet av 6 m A ,volt vid en fö r 

stärkn ingsfaktor av 6 och det låga 

inre motståndet av 1000 ohm. Det 

är sålunda synnerligen lämpligt 

som ensamt steg i en lågfrekvens

förstärkare. Anodspänningen är 

150-250 volt och negativa gal

lerförspänningen vid maximalvör

det 24 volt. 

VARLOSMÄRKET FOR 
L A M P O R, A R M A T U R O C H R A D I O 
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