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N:r 3 

Mats 1931 

MAGASON 

FOR RADDO OCH 


GRAMMOFON 


» Spångat-våan» 
_ enkel, billig och lättbyggd 

Kraftdetektorn 
ger bättre ljudreproduktion 

Rundradions hus 
i Berlin - ett funkispalats 

A-vställlda anoden 
-vilken förstärkning ger den? 

Tekniskt sDlåprat 
om amatöIoens vedermödor 

Ski-vförteckning 
med mars månads nyheter 
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11 POPULÄR RADIO 

ALWAVS Motstånd 
Blockkondensatorer 

.~-
.1 MG - 1.25 Watt 

N:r 10 Kr. I: 10 
1000 ohm - J megohm . 

====~L4!i~tfl3"1Q~;;:;;;;;;;;;;;;........~ 
N:r 7 Kr. O: 65 

JOGO chm - 5 megohm. 

N:r 8 Kr. 1: 

"MIKRO" Kr. O: 50 - l: 10 
50 cm. - 20000 cm. 

100 ohm - l megohm . "MIKRO" Kr. O: 50 - I: 10 
50 cm. - 20000 cm. 

"JOTA" Kr. O: 90 
50 cm. - 10000 cm. 

i kvalitet och pris utan konkurrens 

M AX J O H N S E N & CO. Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 

EIADYN 
Nr IX HV 

- två rör för växelström 

med anodlikriktning o. kraft, 
pentod, 4,poligt balanserat 
högtalarsystem samt i övrigt 
monterad enligt modernaste 
principer i chassiform med 
alla delar lätt till gä ngliga. 

Komp!. materialsats Kr. 130. 
D:o utan låda Kr. J 10.

Färdig apparat Kr. 165.
Prislista n:r 12 med säsongnyheterna 
sa'ndes mot porlo 15 Öre (i frimärken). 
EIA:s Radiohandbok fö, apparatbyggare (3:dje ärg.) inoe' 
håller allt av vikt om radio: teori , bildradio, television, beräkning 
och bedömning av radiomateriel, beskrivning pl ett antal ultramoderna 
radioapparater , mooterings.. o. felsökning s.J ovisningar etc. Pris 75 öre. 

Agenter antagas . Begiir agentvillkor. 

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

SENSATIONELLT 

HOR 

23 cm diom . 
Typ L. 85,· 
1yp H.. 90,· 

all ton i 

den svenska 


Elektro

dynamiska 

högtalaren 

och Ni fra pperas 
av dess klara di
stinkta återgiv

ning. 

Den ger Eder full 
illusion av origi

nal. 

D eo na h ögta lare tillverkas för alla giingsc nätspänoingar och baued


drift. H ög- och L~gobmjg. Efterfråga bos Eder o HemUle udioafHi.r 


den svenska e lektrodynamiska högtalaren. 


Deo. finnes även för stora effekter med 3S cro . kondismcter. 


B egär offert. 

FIRMA S.WITTANDER 
Klarabergsgnt. 42 STOCKUOL1'l TelefoD 11242 
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RADIOMAGASI Nf-T 

___ t=0R -A LLA 
Redaktör: C-E. HOLMQVIST 

INNEHÅLLSFÖR TECKNING: 
Namn och nytt 

Den svåra nöten 

Radiotekniskt småprat. 

En televisionsamatör berättar 

Spångaevåan . 

Vilken förstärkning uppnås med avstämd 

67 

7 r 

72 

73 

77 

anodkrets ? 80 

Rundradions hus i Berlin 

Vågfällan . 

Stenodradiostaeen. 

Bore med brumningen 

Krafcdetekcorn ger bättre ljud 

Radio· och Grammofonnytt 

Eftertryck utan angivande av källan förbjudet. 

Redak [lon och Expedition 

SVEAV;A;,GEN 40, STOCKHOLM 
Telefon N o rr 33440 (väx el) 

P((!numerat ionspriJ l/l år kr. 5:-, 1'2 Jr kr. 2:75 Ulkommer den '5:e varje månad 

Ett radiofabrikat eller en grammofonskiva] 

som Populär Radio har kunnat rekommendera] 

kan Ni köpa utan att riskera att bli lurad. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 

Gynna i Ert eget intresse våra annonsörer. 
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66 POPULÄR HADIO 

Gå förbi 

lokalstationen med 

WIDSTROM RADIO 

Oöverträffad i selektivitet, känslighet 

och ljudkvalite. 

Typ 

Typ 

H 3/V växelström, omkoppling·sbar för 110, 127, 150, 220, 240 volt. 
Pris Kr. 260:

H 3/L likström, omkopplingsbar för 110 -120, 150 och 220 volt. 
Pris Kr. 210:

BEGÄR OFFERT! 

A.-B. JOHN WIDSTRÖM 
Radio- och Grammofonfabrik - Vattugatan 7, Stockholm 

ULTRAPHON 

- skhornas okrönte monark

begäres numer av alla 
ve r k I i ga m u s i k ä Is k a r e. 

Dansa hemma efter Ultrapkon-mllsi~! 

SKIVNYTT FÖR DA.GEN: 

Jack SDIiih på Uliraphon. 
Engelsk slng: 

A 793. Swingin' in the hammock. 
When you lock in · my eyes 

Tysk-engelsk s&n~: 

A 792. Oh fräulein Grete. 
Schön wie Lisette. 

BUJy Barton med orkester. 
A 798. My baby just cares for mt, foxtrot. 

A girl friend of a boy friend of mine, foxtrot. 
A 8eo. Hullabaloo, foxtrot . 

Just a little dance mam'selle, foxtrot. 

Hör dessa och övriga skivnyheter i dag 
hos Eder musikhandlare. 

ORCHESTROLA AKTIEBOLAG 
Telefon 1 J2 06 Stoekbolm 16 

Det ledande anodaggregatet 
lir 

EJA NiT.ANOD 
För Likström 50 mA Rm. 29. 

För Växel ström 40 mA 
inkl. likriktarrör .. Rm. 39.50 

För Växelström 75 mA 
exkl. Telefunkeorör RID. 54.

Begär prospekt och offert! 

J. SPINCK & Co., BERLIN W. 30 
Miincbenerstr. 48 

2 års skriftlig garanti 

ANVÄND 

POPULAR 1(ADIOS 

AVST ÄMNINGSSC HEMA 

Pris 50 öre. 

Skicka in för I ex. 50 öre + I5 öre for porro (i frimär
ken). Pono for 1-4 ex. I5 örL", for 1-10 ex. 25 öre. Vid 
rekvisiclon moc postförskott rillkommer posrfrirskottsavgift. 

EXPEDITIONEN A V 

POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 
POSTFACK 450 
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N alllfl och flytt 1 h ögtalaren 


Påvedömet hade en stor dag den 12 
februari 1931. Då invigdes oämligen 
Vatik:men, nya kor tv' gsstation. 

På våra bilder ser man dels katolske 
bi:;;kopen i Stockholm, Vicariatus Apo
stolicus Sueciae Johannes Muller, lyss· 

na till premiärutsändniogen, dels på
ven omgiven av sina närmaste trogoa 
vid radiodebuten . Att biskop Muller ser 
förnöjd ut beror kanske i nå gon mAn 
på att det är en Philips kortvåg, som 
står pll. bordet. 

Kortv ågen i '/linter. Alla kortvllgs· 
entu ias ter veUI. att sommaren ä r deras 
säsong, men iil'en p~ vintern kan m an 
ha oöje av en kortvåg apparat, om man 
blott anvä nder den pit rätt t id . I detta 
fall före det rik tiga mörkr ts inbrott. 

Om man t . ex. börjar kl. 9, sit möter 
man snar en kraftig ta tion p ll. 28,5 
m:s Vl giiiogd. Det är 'rindaren i Sid
ney, vars torra affärsmeddelaoden kun
na vara nog så intre, santa för den 
spriikkunnige. Denna station hör man 
till kl. 15. 

Klockan 11 börja vanligen tvll. fran
ska stationer. De äro telefonistationer 
med anrop »Paris» och ) Bordeaux» ocb 
ha för den språk invigde sitt lma in
tresse. - Kl. 13 börja ett flertlll tel e
fon is t ll tioner p c :a 15- 18 m. av vilka 
Huizen (PHO) och Kootwij k i Hollan d 
uppehålla radiotelefonitrafiken med Ja
va. Styrkan är på tvårörsappara t R 3. 
På 12 m. höres tämligen bra en ann an 
telefonista tlon belägen i Amsterdam. 
Hittills har ma n vid dagsljus kunnat 
ta in Chelmsford (G5SW) med utmärkt 
telefonstyrka pA 25,53 m. Alla dagar 
unda ntagandes lör- och söndagar mel
lan k l. lhl4----lh15 äterkommer de väl
känd~ ,National Programs» frå n B. B. 
C:s studio i London. - Vis a dagar 
mellan kl. 15--16 börjar den nyupprät
tade kraHiga Moskvasändaren pit c:a 
44 m. sitt underhållningsprogram. Sam
tidigt eller något senare sände den 
strax nedanför liggande statione i Le
ningrad sitt av enbart föredrag bestä 
ende program. - Den tyska kortvligs 
stationen i Königswusterhausen reHiar 
på 31,5 m. Berlinpro«rammet och fås 
ibland med god telefons tyrka. Efter k l. 
16 höres ofta de amerikanska kortvågs
sändarna Pittsburg (KDKA) på 25,4 
m~ och Schenectady (W2XO) på 21,96 
m. Dessa höras r ä tt bra med ringa 
fad ing. - Vid gynnsamma tillfällen 
uppfattas Buenos Aires i Argentina och 
då utomordentligt bra. - Till slut höres 
Rom och Neapel via Milanos kortvågs
sändare. Decoa har för andra gången 
i vinter flyttat från 104 m. ned till 25 
m. Detta gör att stationen endast bliver 
hörbar här i Norden vid dagsljus och 
när programmet börjat tämligen sent, 
blir det blott under c:a en timme 'Vid 
skymningen. 

Av det sagda synes att förutsättnin· 
garna äro sämre än i somras. Att så 
skulle vara fallet var ju redan bekant, 
men då vi redan passerat den mörkaste 
tiden , är de korta vågornas gyllene tid 
snart här igen. 

Ake OlOV8SGn. 
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Vassrnorans »radium». 
E n kväll n t i höstas lt1go guldsme

den och jag ocb l1ull a r-Pelle och drevo 
i en motorb:lt n ' gonstans kring Ox
hallsö. Det var kavmörkt så man såg 
inte handen framför sig, öarnas skogs
konturer stodo svarta och suddiga , fin 
näm inpå o s och än försvinnande I fLU "'t 
borta och man såg bara våra egna 
lantärnors röda och gröna sken som 
gungad e på de grå böljorna . 

- D et har t a mig den och den a ld rig 
hänt mig att jag kommit . . tokig t 
ute i skärg,rden, sade gulds meden. Vi 
borde h a K a pell"kärs fyr lå ngt bor ta 
om styrbord. Jag kä nde igen mig ä nda 
tills vi passerade BOdsidi r , men sen 
mli tte vi ha gå tt in i f l led. 

- Ja, ta det försik t igt nu, mullrade 
Rullar-Pelle, f ör här kan ju vara s tena r 
va r som hel t. Det lyser ett s tugljus 
därborta, bä t att vi t ar oss in di t. Där 
bör ju finnas en brygga aU ligga vid 
över na (ten. 

Och s ' gled båten sakta in mot stran
den mella n jag stod i fören och speja de 
eft r g rund så gott man kunde f ör 
ljn.·et f r å n gösmas tens lun liirna. De t 
s kim r ade dunkelt i vattnet ett tiota l 
meter fram å t bara och så helt plötsligt 
kom ur det g rönlysande fljupet en stor 
tängkransa d, grå stenrygg "'lida nde mot 
oss. 

- Stopp, vrålade jag. Guldsmeden gi
rade för fullt och slog back. 

Under ideliga dylika manövrar kräng
lade vi oss så småningom in i en vik 
med sandbotten och fUl1derade just llli 
a t t ankra dä rutanför dli vi fingo s~'n 
pii. en brygga, en ynklig, förfallen, elän
d ig brygga. Vi ladf' till och klevo upp 
mot föns terljuse t som lys te så förskrämt 
och skygg t i mörkret. 

Den lilla, fallfärdiga stuga n beboddes 
aven ensam ga mmal gnmskl'ålla; lite n, 
hopbÖjd och grå . Hon blev inte rädd 
utan börj ade röra i spiseln och skulle 
sä tta på k affe. 

- Härut kommer inte någl'ä s try
ka re , å nä , hå inte 'ar en nåt Ii ta 
'eller nilr en ä ' st't gummal och ii' ensam , 

- , 


uj, uj, uj . KroPIlen ä' inge' viird ii 
pengar 'ar en inga. Dä' vor' snar t blit
ter di f eck gräv ner mej! 

Guldsmeden tyckte att detta var en 
ovanligt dys ter livssyn och sedan vi 
druckit ur kaffet och få tt veta att 
gummans dotter tj iinte iFurusund 
länkte vi gå ner i bIlten igen och lägga 
oss då Rullar-Pelle belt plötsligt fick 
syn på niigonting. 

- Men mor bar ju radio! 
Gumman var först alldele oförstå 

ende, men så kom det: 
- .Jaså »ra diummet», dä ' feck ja' å' 

en Stocl,holmsf rll , men dä ' nyttjar inget 
te dll tår där ocb skräpar. 

Rullar-Pelle hade emell ert id bala t 
fram radioappa ra ten, som tydligen ald
rig blivit tillkopplad . Det var en enrörs
apparat med två par lurar, en mycket 
bra m a nick. 

Efter en halvtimmes arbete hade Rul
lar-Pelle anteun ocb jordledning klar 
(med hjälp av grejor från ba ten) och 

POPULÄR RADIO 

Yi vä ntad e Ill ed pänning pli resultatet. 
Gumman hetraktade oss mi5<"troget och 
en s mula :t l'O; t . Det pep - de t visslade 
- och . :l kom det - tone rn a av e tt 
d ragspel ' program. Vi satte p: gumm an 
lurarna och jag tI'odde förs t att h ou 
skulle ta ppa n iisan a v för ·kräckelse. 

- U:i, uj, uj , dä' , ar oty i dä' blir 
'emsökelse - - -. 

Vi förklarade och berättade : 
- Det tir bara som en telefon. ~lor 

behöver ba ra skruva på den hä r knap
pen sil börs (let allt mÖjligt trevligt 
om kvällarn a. Slutligen när gumman 
förstod att hon hade f:'!t t ett ~ä\Iskap 
och vi visat henne prec is hur mau skulle 
sköta denna enkla apparat, ljusnade hon 
och bl ev glad och ny ter ehuru f ort
fara nde litet sky"'g för lurarna. 

Vi hade betalat , :1 rt kaffe ocb skulle 
a vtåga ner till bå ten. 

- Och dä' blir ingen 'emsökelse ? 
sporde gumman i dörren. 

- Nej, men det ä r så sant, m or få r 
lov att köpa en licens för tio kronor, 
ett papper pö. att mol' f å r lyssna , s:1 
att dom som sänrler Hlr sitt, ser mol', 
framböll Rullar-Pelle. 

Nät' gumma n fattade detta blev hon 
åter dyster : 

- En r' r väl inte för att di speler. 
Nä r en köper (\ yr fL a pllarater Rka en 
vul fä sätta opp den ock? Dä' tas ju 
ur lu ften! 

D n. ~t eg guldsmeden fram, lade en 
tia p!'t bord t och sade : 

- Här är nu en hjälp till den där 
licensen . Hon kan få den llå llosten 
och lycka till nu att få det lite t triv
srunmare bärnte i mörkret ocb ensam
heten. D~irmcd va ndrade vi. 

Morgunen därpå nä r vi provianterade 
i närma s t handel sbod berättade vi om 
besöke t ho. gumm a n. Handlanden gri
nade: 

- Ah, dit 'a r 'errarna vari 'os Vass
mora n. 'on är inte så fattig so m 'on 
ser ut inte! 'ou 'ar över sju ' unDra kro
ner på banl,en! 

A allri köper kä ringen nån licens för 
den tian de lmn 'e n'urna tro mej på! 

Eld. 

- Med den här appara ten kan ni ta 
in ett tiotal s tationer utan minsta svå
righe t. 

- Men ty,ärr samtidigt, eller bur? 

- Ni borde ta engagemang ,vid Ra En tysk skämttecknare tror att tids
diotjäns ts bullers tudio. D ä!' skulle ni signalen frå n Nauen i bild mås te se ut 
förträfflig t fylla en roll som »brännin så här. Ga nska precis på piken, det 
gal' i yt ter sta skä ren». kan man hll. lla med om. 
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A NVÄND 

ED ER T R ANS P O R TABLA 
MOTTAG ARE ENDAS T 

RADIOSANOMA 


ANOD - OCH GL OD STROMSBATTER I ER 

W R I L .1n odbattericr äro all t id fö rsedda med gallerspännjngsuttag. 

Det med h. l tör spänningsut lJgen försedda locket !';i ker$tä ller battc. 


rierna mo t yttre ko rtslu tnmg s;1mt g,lr.lntcrar ,1 tt kunderna 

erhma ett obegagnat batlai. 


f'ö rs rk(iJss;g f s venskt {iJbrik .,t. Tillve rkas av 

A.-B. W . RAMSAY'S TORRBATTERIFABRIK 

RADIOFABRIKANTER 
Om N i vill få avsättning för 
Edra tillverkningar 

I FINLAND 
bör Ni annonsera 

I RADIOSANOMA 
Begär provexemplar och 
annonstariff från 

RADIOSANOMA 

Helsingfors 


Slottsgatan 16 C 


Förmånligaste annonsorgan 

B I L L I G A annonspriser 

LI 0:K OPING 
Generab g cnt : 

ARVID FORSBERG & Co., Rl Iambsto rg 6, STOCKHOU''1 Största radiotidskrift i Finland 

Po p ulär Radio~ Handböck e r 

äro o u Dl b ä r I i g a för 'Varje radiotekniskt 

intresserad och lyssnare 

HUR MOTTAGAREN FUNGERAR 
En o rienterinK' om mottagarens d etaljer och dess verk
nlogslfiitt. Pris kr. 1 : 50. 

BÄTTRE LJUD I MOTTAGAREN! 
lt:iUn. lÖ 8 nin~t' Jl av (örstä l"k.ningsproble m et. För svenska. 
fö r hå llnncl e n bearb(>tnu av Carl Lindberg. Pris kr. l: 50. 

PÅ KORTA VÅGOR 
DJus t r C' l" nd \ 'iig'lec1n i ng tör I.cortvft gssän d oing och mottag
ning. :t"'ör ~ven rikrt förht~ lh oden bcnrbptnd u v M. Holm
Inon. lIIed förord Il\' Fi l. nr Bruno Ro Jt. P r is k r , 1 : 60. 

RADIO PÅ NÄ TET 
E n oricnt ('"rnllde ön~rbtick nv niimnslutnl n gens nlöJUg
h ete r . Illustre ra d, Av ei\' lIing" niör TORD B OH LIN. 

PrIs kr. 1 : 50. 

Från El(peditionen av PO PULÄR RA D IO (Nordis k Roto

gr.vy r) POSTBOX 450, STOCKHOLM ""' lITer., undertecknad all 

sändflS m ol postjörsll!olt (portoilvgijten tillk ommer). 

<x. HU R MOTTA G AREN F U GE RAR:' Kr,1.50. 

<K . Bj\TTRE LJUD I MOTTAGAR E N i Kr. 1.50. 

ex. PA K O R T A V Å G O R il Kr. !.SO. 

ex. RADIO PÅ NATETaKr. 1.50. 

l am,, : 

POIladrtH: . 

.."" " .. 

1:\ , J 
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EB 100 

KOMPLETT 

KR. 165:

ELEKTRISKA A.-B. 


RADIO AG8DXlOEWf 

MOTTAGAREN EB 100 


för växelström, med inbyggd 4-polig 

högtalare, i elegant valnötslåda med 

veckad guldbrokad. 

Förenar i sig alla nätanslutningens 

fördelar, men saknar dess nackdelar. 

Selektiv lokal- och distansmottagare 

med ren och fyllig ton. 

SKAN DIA, Stockholm 

E n Toro1or N yfje1! 
Torotor har utsläppt i marknaden en kondensato r för lokalmot, 
tagare eller som antenförkortare. Den har kombinerad Turbonit, 
och luftisolation mellan plattorna och har rin ga förluster. 

Den yfle~'s fd kondensalorn ä r särskill ins tällbar. Lå'mpUg lilllransporfabla moltagart>. 


Frontbeslagen kan erhållas i någo t av ovansfA.ende utföranden. 

Kondensatorn har isolerad axel . 


Generalrepresentant för Sverge: Max Johnsen &. CD. A .. B., Regeringsg. 20, Sthlm, Tel. 18169 
Lager i Stockholm: A.eB. Ingen;örsfirman Therma, Kungsg. JO, N. Kungstornet, Tel. N. J11 45 

TOROTOR MIKRO-SKALA 
men J Koodensatorer Mode! K - Kr 23:40 

TOROTOR MIKRO -SKA LA 
med 2 Kondensatorer Model K - Kr 18:60 

T O R O T O R Modell K 
80 cm. . Kr 3:20 

160 " " 3:30 
240 " » 3:40 
320 » . 

500 " . 
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Den svara nöten 
att knäcka är fortfarande våglängdsfördelningen och internationella rund
radiounionen får ett kinkigt problem att brottas med i Madrid 1932. 
Osterrikes rundradiochef, generaldirektör Oskar Czeija, berättar här om 
internationella unionens tillkomst, om dess organisation och dess arbete. 

D
en vittomfattande internationella rund
r adiounionens tillblivels har sin grund 
i de s . r igheter som redan år 1924 bör
jade göra si,., märkbara vid distansmot· 

t agning och som lierodde på ömsesidiga störningar 
mellan de europeiska ä ndarna. Nödvändigheten av 
att kapa en internationell sammanslutning, omfat
t ande alla länders r undradiobolag, föranledde Bri
tish Broadeasting Corporation säsom det äldsta 
europeiska företaget på området, att ge impulsen 
till världsrundradioförbuudets grundlä gande. I vå
ra dagar äl'o rundradioföretagen i 21 europeiska och 

transatlantiska stater representerade i detta för
bund. En fas t byrå har upprättats i Geneve, där alla 
a ktuella pl'oblem av internationell betydelse bearbe
tas. Världsradioförbundet väljer ett råd, i vilket en 
representant för samtli a medlemsstater har säte, 
och två gånger om året samlas detta råd för att dryf· 
ta rapporter fr ån kommi sioner samt fatta beslut 
som åsyfta förbättring av villkoren för den inter
nationella rundradioverksamheten. I dessa förhand
lingar deltaga i regel också representanter för de 
politiska myndigheterna, så att ett intimt samar
bete etableras mellan I'undradiobolagen och stats
makten. En serie kommit teer behandla tekniska, ju
ridiska och programmässiga frågor. 

Våglängdsfördelnino-eu är nu liksom tidigare ett 
a v internationella rundradiounionens viktigaste pro
blem. Att det snäva \'åglängdsområc1e som tilldelats 

rundradion överhuvud taget kunnat delas mellan de 
europeiska sändarbolagen fl, att de ömse 'idiga stör
ningarna inte blivit a lldeles ödeläggande är uteslu
tande internationella unionens för tjä nst. F ortsatt 
utbyggande av det europeiska rundr adionätet är 
emellertid omöjligt om in te dett.a våglängdsområde 
också ut vidgas. Den saken hoppas man emellertid 
kunna ordna vid den stora världskongress som skall 
hållas i Madrid nästa år. 

Vidare utarbetar unionen en int ernationell prO'
gramstatistik, vilken t jänar till att underlätta ut
växlingen av erfarenheter mellan de olika rundradio
bolagen. Utväxling av värdefulla konstnärliga eller 
aktuella sändningar har också tillkommit på unio
nens initiativ. Denna fo rm av sa.marbete växer sta
digt och just pä detta omr åde intar Österrike en 
ledande ställning. Redan år 1925 förekommo de för 
sta internationella transmissionerna frän festspelen 
i Salzburg. I somras ordnades en utsändning av 
samma evenemang över inte mindre än 53 europeiska 
stationer, vilket är rekord. 

Till slut ett par ord om den österrikiska rundra
dions närmaste planer. En ny st orstation och nya 
studioanläggningar måste så snart som möjligt bli 
färdiga för att Ravag, det österrikiska Radiotjänst, 
skall kunna hålla jämna steg med utlandet. Fält 
styrkemätningar för storstationen ha igångsatts och 
under årets lopp kan man vänta att arbetet på ännu 
en Stentor i den europeiska kören igångsättes. 

/ 
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Radiotekniskt småprat 
Amatörens vedermödor 

N 
u har jag ledsna på min gamla »låda», 
den låter inte alls bra längre, jag må"te 
blåsa nytt liv i den, säger amatören. 
Här skall bli annat av. Nu tal' jag och 

skaffar mej en helt ny uppsättning modr.rna, hög· 
effekti,'a rör så skall ni få höra hur en tip-top mot
tagare skall låta. 

Vi lämna den förhoppningsfulle på väg till radio
handlaren och ta oss under tiden en titt på hans 
ägandes radioapparat. Det är en fyrarörs med ett 
högfrekvensrör, detektor och två. l:lgfrekven. rör. Hög
frekvensröret har en spole och en vridkondensator i 
anodkretsen - avstämd anodkrets - visserligen har 
det förut visslat litet då och då, men på det hela 
taget har det gått rätt bra - röret är ett av de första 
lågtemperaturrören, med en förstärkningsfaktor av 
10. Skärmning synes ej ett spår av; det fanns jn 
inte på den tiden. Inte en gång en liten jordad plåt
bit mellan galler och anodspolarna. Här skall natur
ligtvis sitta ett skärmgallerrör - den förhoppnings
fulle har redan i förväg gjort rörlis tan klar - med 
enförstärkningsfaktor av 475 enligt rörkatalogen. 

När vi börja titta litet närmare på de övriga rören , 
upptäcka vi, att alla tre äro av samma sort som 
högfrekvensröret, med ," = 10. i-\ven slutröret( !). 
Detta och det föregående lågfrekvensröret ha sam
ma ( !) negativa gallerspänning , nämligen 4,5 volt. 
Bå.de detektorn och lågfrekvensröret äro transforma
torkopplade, d. v. s. ha var sin transformator i anod
kretsen. Den första hal' omsättningstalet 1 :3, den 
andra 1 :5. Båda transformatorerna äro minst sagt 
dåliga, enligt »nutida» begrepp. I kombination med 
de (TamIa rören, soD\ ha ett inre motstånd under 
drift av kanske 50,000 ohm, släppa de inte igenom 
någon nämnvärd kvantitet av de lägre tonfrekven
serna, under det att vid ett eller annat tusental 
perioder en förefintlig resonanstopp gör förstärknin
gen kollossalt stor. Nå, vad blir det nu här för rör? 
Ingen tvekan, både detektor och lågfrehensrör skola 
ha ," = 15 Qch Ri = c:a 10,000 ohm. 

Så komma vi till slutröret. Vilket är det bästa 
slutröret? Nat urligtvis pentoden. Ja, detta är all
deles riktigt då högtalaren är av elektrodynamisk 
typ. Men gäller det att få bästa resultat med en 
elektromagnetisk högtalare, så är det enligt allra 

. nyaste under ökningar ej så alldeles självklare att 

det blir en pentod. Nå, vi kunna i alla fall anta, att 
den förhoppningsfulle köper en pentod. Med ," = 80. 

:Nu kommer emellertid något annat emellan. T 
radioaffären får han veta, att han måste ha 150 
yolts anodspänning på de nya rören. (Han har tidi
gare kört med 90 volt). Och att han naturligtvis 
mt ste ta anodspänningen från nätet (220 l'Olt lik
ström). Alltså inköper han ä"en grejor till en anod
spänningsapparat av traditionell typ, d. v. s. en sil
(hossel, en spänningsdelare på 10,000 ohm med kläm
ringar, några blockkondensatorer samt litet kopp
ling:-;ltåd och några kontaktskruvar. Det vill säga, 
gär han till experten i någon av de större special
affärerna får han veta, att de där anodspännings
appm'aterna inte alltid bruka fungera så bra, det 
blil" »motorboating». Men vi anta, att han går till 
expel"ten i någon av de radioförsäljande cykelaffä
rema. Denne expert säger lIaturligtvis ingenting ( !). 

Hemkommen tar så vål" förhoppningsfulle ,-än med 
all iver itn med restaureringsarbetet på sin motta
gare. Då allt är klart vrider han på strömbrytaren 
- delta är ett av de stoltaste ögonblicken i hans liv 
- o<.:h strax blir där ett förfärligt oväsen. Det låter 
alldeles som en baksmälla: töff, töff, töff . .. Vår 
vän är förtvi vlad. 

Vad är att göra? Var ligger felet? Ja, om det bara 
vore ett fel. Men det finns många. Vi skola göta en 
hastig överblick. Först och främst kan man ej utan 
vidare byta ut en triod (treelektrodrör) såsom hög
frekvensförstärkare mot ett skärmgallerrör. (Vi fÖI'
utsätta, att den erforderliga omkopplingen gjort!> 
vid rörhållaren) . Förstärkningen blir då så stor, att 
det ät nödvändigt att förhindra induktiv och kapaci
tiv koppling mellan anod- och gallerkretsarna, t~< 

eljest r åkar högfrekvenssteg t i självsvängning o<.:h 
mottagning omöjliggöres. 

Då slutröret och lågfrekvensröret framför detsam
ma voro av samma typ kunde de ju mycket väl ha 
samma negativa gallerspänning. Detta gå r emellertid 
ej numera, då slutröret alltid är ett sp ei.ellt kraftigt 
rör, som fordrar en större negativ gallerspänning än 
något av de övriga rören. Således är det nödvändigt 
att skilja de båda gallerspänningsledningarna åt. 

De nya rören med litet inre motstånd och stor 
fÖl'stärkningsfaktol' ge en avsevärt stöITe l· gfrekvens
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En tele vision samatö r be rä tt a r 

Populär R adio publicerade för någon tid se

dan en konstruktionsbeskrivning till en tele

visionsmottagare för sändningarna från Lon

don och Königs'Wusterhausen. l denna artikel 

berättar nu en som byggt apparaten, om sina 

erfarenheter och om den lön han fått fö r 

mödan. »Televisionisten » ses på bilden här 

vid sin mottagare, sammanbyggd med radio

appara ten . D en senare skötes med de två 

avstämr.ingsrattarna med skalor samt våg

längdsomkastaren, medan övriga rattar till

höra te!evisionsmottagaren. 

I 
upt allra näl'll1flste har jag fliljt Populär Ra
dios aJlvisnin~ar I'iu bygcrandet av min tele
I' isiollsmottag-are. Blott nåO'l'a mycket sm~l 

detaljer har jng ii l1llrat. I ~l~Ulet fö l' ett tand
hjnl hal' jag till sYlll,l'onisering 5iHllOrd ningen :1J1I'iint 
ett tjugotal O,;::; llllll ::; ankal'plttt.ilr al- ett lllotoranka
rc. AnalYl:latOl'iikil-an har j,lg satt [.lst Pll motorn 
med hjälp ;1\- en excentrisk träkloss och på I'ar sid n 
al' skil-an haJ' jag plaCel'ilt en 200 mm:s bleckpUt. 
I sbUlet för RE GO-b !tat jag i försla stegri. andnt 
hit stycken "Vallro L 414 parallel1koppladf'. 

Beträffande skötseln .1\" telel"isioll~liloltagaren 

sImlle jag siirskilL I'ilja framhtllla att man får akta 
sig för alt dri l'a upp signalstYl'kan föl' högl. Om 
man kommer upp till I-anlig högtalarstyrka, 8fl bli 
lJildema inte alls synliga, u(nn uet enda man fi'tl' 
se är tl'tl s l'a l'ta ~ t l'eck. D~irupal' man däremot sin 
motiagal'<: till god tplefonxtyrk;l ~i't bli bilderna ge
na~t t.rd1iu:n , och drt åt!'l' "Lil r encla:;t att reglera mo
torns hasr.irrhet. !\Len uetL:l. ~ir också det allra svå.

j'[l-f,tr, ty motol'll skall ju gil ab,.:olut prec i " nwu en 
I-.iSS omloppshastighr.i , ty annars »skena» bihkl"'lH 
s in I·äg. 
~atHrligLvi;; är llet med en \"j s~ ;;pänning) som man 

första gången siitter ::; ig l-id -iu hembY!!:Kda cleYi
sionsmoHagare för att »tiHa» på uts~indningen. Föl' 
mig var »prrmHiTell» en ren besvikelse, så mi>:slyc
kad som gärna kan tänkas . J ag St O" inte ett dyft. 
?lien jag fÖl'>:iikte ett par h~mar t ill och >:å fångade 
jag plötsligt en ut><hndning frå.n London. J ag fi k 
tag i det I-ita skjortbrösLet på en herre. Efter att ha 
konigerat insHilln ingen en aning åg jag ganska 
tydligt i helfol'mat en hene, som sjöng. Jag skriver' 
att jag »såg en herre som sjöng», t y rid den tidpunk
ten hade jag inte ordnat min anläggniug så, att jag 
OCkS:L kunde höra.. Men när jag bara en g' ng f i.ck lju
det med, sä blev det hela naturli glvis ännu mera in
tressant. 

Den televisionsamatör, so111 tror att han I-arje 
kväll kan räkna p1\. aU f; ett gott r esultat vid in

för.' Hirkning än de gamla, sped llt på de liigJ'e tOll
f r-ekveuRerna. Härigenom ökas benägenheten fÖl' låg
frek\'ent tlterkoppliug (»motorboating») i mycket 
hög gn.lu. F öl' aU .föl'himlr;l. [Luan ttt rkoppling måsle 
nIan l ii lrga in mot s tånd fi lter i allodledningal'na til I 
samtliga rör utom slutröl'et. 1 Öl' att förbättra ljud
kI'alit eten kan man även by t-t ut . lmin.'tone en av 
de gamla tran;;formatorerna mot en a v modern kon
strnktion, 

Den ovan skisserade anousp iinni ngsapparaten är 
även en Rmuhl. föråldrad . Trots at t detektorn fordrar 

GOO gållger bättre filtrel'ing än slnhöl'et eller mera, 
så silas detektorns anodström i denna apparat blott 
obetydligt mera än slutröret~·;. De ovannämnda mot
ståncl~filtreu göra anodspälmiugsappal'at'n mera än
damålsenlig .i berörda avseende. 
~ilsta g<. ng skola l-i gå lit t närmare in p< dc 

hiir i korthet omnämnda detaljerna och undersöka, 
på \'ad sät t Yi skola kunna t illfö rsäkra oss bä ' ta 
möjliga resultat med elen gamla mottagaren . 

11'. Stoolcrnan, 

I 
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tällning pä London, han beurar sig storligen. Fa
dingen kan nämligen ibland vara så generande att 
det är absolu t omöjligt att hålla mottagaren syn 
kroniserad. Bättre resultat får man i regel från Kö
nigswUl'sterhausen, som sänder på hög våglängd, 
men tyvärr är det film - och alltid densam
ma - som sändes och något beledsagande 
ljud får man inte. I stället kommer det då 
och då en t.ext., t. ex. »paus» eller »finif::» . 
Bildkvaliteten är dock vid mottag"Uing på den 
tyska storstationen så god att man mycket 
lätt kan urskilja även mycket små ansikts
detaljer. England och Tyskland ligga ju oer· 
hört mycket före oss häl' uppe i Norden på 
televisionsområdet, men när det bara en gång 
ordentligt går upp för de experimenterande 
amatörerna, vilket nöje man kan ha aven 
televisionsmottagare, så drar man sig inte 
för anskaffningskostnaden eller besväret att 
bygga den. Det bör förresten inte vara nå
gon konst för vilken händig amatör som helst 
att »smälla ihop» en tele visor. Han har sin 
erfarenhet från vanliga mottagarbyggen att 

lägga till grund. Den största svårigheten är att till
verka Nipkow-skivan och få ihop synkroniserings
anordningen, men ifråga om dessa detaljer kan man 
ju inköpa i handeln tillgängliga historier, som äro 
klara att bara koppla. 

När vi här hemma skola få stifta bekantskap pt\. 
allvar med televisionen är väl ovisst. Telegrafver-
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ket har ju för länge seuan bebådat att den skulle 
komma hit, att det åtminstone skulle bli en demon
stration här av engelsmannen Bair'ds sYRtern, så att 
man kunde bilda sig en klar uppfattning av möj 
ligheterna på området. Men s:'t länge en telc\"isions-

Pfg. 1. Telev·isiollsmottagMen sedd UP1Jilnin. L 1 

och L, - synkroniseringsspo la i", '1' - . synkronise
1'ingsslciva" N - NipkotIJskiva och },[ - mot01·. 
Fig. 2. Te l evi 8ion~'rrwttagaTen sedd bal~itrån med 
'NipkotIJslc-ivan och gallerbatteriet bOI·ttagna,. Be

teckni.lI!lilrna desamma som pil fig, 1, 

mottagare sumer sig såpass dyr som den nu 
fortfarande är dröjer det naturligtvis. Man 
startar inte televisionssändningar för ett 
litet fåtal »lyssnare», när man har miljoner 
andra att tillfredsställa. Men kanske är det 
i alla fall så, att televisionsmottagarna nog 
skulle komma, om bara sändningarna sattes 
i gång, om de vanliga rundradioprogrammen 
kombinerades med television. Man kan ju 
inte räkna med att landets samtliga 500,000 
licensinnehavare skulle lägga sig till med te
levisionsmottagare, men en rätt avsevärd 
procent skulle kanske göra det i alla fall. 
Man vill gärna se hur en föredragshållare, 

en sångare eller en skådespelare ser ut, och de illu
strationer, som man nu får, intressera långt ifrån 
alla, åtminstone inte de mera fordrande. De övriga, 
som av ekonomiska skäl inte kunna lägga sig till 
med en televisionsmottagare, få ju ingen olägenhet 
av att man kombinerar rundradio och television. 

E, N-n. 

\~-
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Aven I• det fria 

såsom å cafeterrassen och i ho tell parken 
kan Ni bjuda Edra gäster 

/ förstklassig musik 
utan att därför behöva engagera något 
kapell ytterligare. Musikfrågan löses be< 
tydligt enklare - Ni installerar endast en 

SieDIens 
lDusiköverföringsanlä g g ning. 

Infordra trycksaker och kostnadsförslag. 

EL. A.~B. SlEMENS 
Svagströmsavdelningen Stockholm 

LUXOR 4 W för växelström 
och 

LUXOR 4 L för likström 

äro oöverträffade i räckvidd och 

förmåga att mottaga önskad sta

tion utan störningar från andra. 

I kombination med högtalaren 

LUXOR H I eller LUXOR H II 
Blond andra fördelar erbjuder LUXOR även 

erhålles en förbluffande ren, vackerett utförande i bästa möbelarbete. 
och - om så önskas - mycket 

Den svenska björkens egenartade, förnäm kraftig ljudreproduktion . 
liga struktur i samband med konstnärlig ut


formning och yrkesskick ligt arbete giva skön


hetsvärden, som uppskottas i ett vackert hem. 
 Luxo~ 
/R..AOIO

RADIOFABRIKEN LUXOR, MOTALA 
Telefoner 685, 986 & 510 Telegramadress: Luxor På höjden av modern teknik 
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Två Paillard::motorer ... 


ISODYN 
KRAFTMAGNETSYSTEM MED CHASSIS C 44 

membrandiam. 300 mm. 
KR 45:

med chassis C 46. membrandiam. 375 mm. 
KR. 60:

. Den elektrodynamiska högtalarens jämnlike. 
lä s Pop. Radio n,r 2 sid. 58 
Rekvirera »Isodyn:&-c irkuläret 

Generalagent: 

Ingeniörsfirman ELECTRIC 
Stadsgården 22 Avd . P stockholm 

TROLIT eller 

TROLITAX 
svart eller k ulö rt utförande 

PROFILER 


RlIR eller STAV 

av 

TROLIT 

för radioändamål 


BAsT OCH B ILLIGAST 

ENGROS 

AKTIEBOLAGET 

Sv TSK· SCHWEIZISKA HANDELSKOMPANIET 
Klara Norra Kyrkogata n 34 - Stockholm 


Telefone" 16800, 1681 '\, 16815 


I "det a lj hoe: 


TELEFON A. ·B. L. M. ERICSSON 
Södra. Kutlt;~ torDc t - - Uts tR lIoin gf;n - Stockholm 

Två nya stora framgångar. 
Fullständigt 
tystgående. 

Mod. 1234 
i n koppli n gs, 
bar för 100
l30 5.. 200

250 volt. 

orke ste(appar;tter. 
Anvä ndi.." s bl. J. av Sv. Rad iobol. 
i dess s tOr a 

Båda endast för växelström. 
Båda abs o lut fria fr ån s törnin ga r för radio! 
Utan motstånd, utan kollektorer, utan remm ar ! 

Mod. 1504 
stark, liten, bil, 

lig! Inkopp, 
lingsbar för 3 
spä nningar. Di, 
mensioner en , 
da st I IS X 95 

X65 mm. 
Vikt endas t 

1,6 kg. 

Paillards Super::Pick::up 
Mod. "G" 

2000 ohm 
med in ' 

byggd re' 
glerare av 
ljudstyr, 

kan, i alla 
avsee n' 

den full , 
ändad! 

Naturliw 
heten i 

återgiva n, 
det grän< 
sar till det 

un der ' 
ba ra! 

Ste.CroixE. Paillard &. CO. (Schweiz) 

Generalagent för Sverge: P A U L P E T E R S, 
Stockholm, Mästersamuelsgatan 48. Telef. 10844. 

Föras av grossister oc h av alla leda nde det(ffjfirnlor i bran schen, 


i Sfockholm bl. a. av.-


Aud ofonbolaget , Brunkebergstor g 13 - L. M. Ericssons utstäIlning, 

Kungsgatan 33 - Gram mofon - Cen tralen. Re geringsgatan 20 
Gottfrid Johansson , Väs terlångga tan 78 - Hj.lm.r Lö fguist E l. 


A.=B ., Birger J ~l(l sg,lt,l n 23 - A.~B. Thcrma, Kungsgatan 30. 
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»Spångatvåan» 

en allt.i.ett 

för 220 yolt 


likström 

Av SVEN-ERIK STAFNER 

S
edan vår nya stol'station Spånga kommit tilL 
har behovet a v en lokalrnottagare, lämplig 
för denna station gjort sig gällande. De 
gamla allt-i-ett-apparaterna ge ofta mindre 

gott r esultat vid Spångamottagning. Orsakerna äro 
flera. Storstationens djupt modulerade, relativt star
ka signaler överbelasta den gallerlikriktande detek
torn, som ju är den \'anligaste förekommande, och 
orsakar förvrängning. De flesta mottagare av denna 
(vp ha sedan två lågfrekvensrör, a v vi lka det ena 
här blir överflödigt, då detektorn likriktar signaler 
som fullt ut belasta en ordinär högtalare, sedan de 
förstärkts i ett lågfrekvenssteg. Vidare blir återgiv
ningens kvalitet givetvis bättre efter endast ett för
stiJ.rkarrör. 

Den apparat, som här närmare skall beskrivas, 
har endast två rör , s. k. serierör med en glödströms
förbrukning av 100 milliampere. Då det alltid stö
ter på svårigheter att få erforderlig kylning för mot
stånden i en nätansluten apparat, äro dessa rör med 
låg glödström lä mpligast. 

Mottagarens kopplingsschema framgår av fig 1. 

Antenn och jord anslutas över två stoppkondensato
rer om OJ mikrofarad, medan avstä.rnningskondensa
torn lagts utanför' (lessa. På "r und härav står den 
inte i ledande förbindelse med nätet och behöver så
lunda ej ha isolerad axel. Stoppkonc1ensatorerna in
verka inte på avstämningen, då dc äro så stora i 

förhånande till vridkondensatorn. Spolen på c:a 45 
val'\" äl' :tv korgbottentyp. 

En nyhet - , tminstone vid apparater av detta 
RIag - iiI', att kopplingselementet mellan detektor 
och s!utrör sakna::; . Följaktligen gå impulserna från 
detektorn direk t på förstärkar röret, varvid varje 
Jni>jliglwt till förv6ingning bortfaller; mottagaren 
!2-('1' ocb,å ett ovanligt r ent l.ind . Gallerförspänningen 

Enkel aU bygga., billig 
och lättskött. Et1ek~ 

dy, med övel'lägset 
ljud och fri från nät. 
brus. En idealappa,. 
rat för självbyggare. 

Den !ärdigmont erade 
mottagare n, sedrf; u ppi 
!dill. Rören iiro här tör 
t !Idl-i.ghet ens skull bOl·t

tagna. 

/ 
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till slutröret och detektorns anodspänning uttages 
fd\n en potentiometer om 600 ohm, Yilket möjliggör 
noggrann inreglering av den förra spänningen. Vis
serligen ändras samtidigt första rörets anodspänning. 
Detta saknar dock betydelse, ty de ändringar, som 
behövas för att erhålla r ä tt gallerförspänning upp
gå. blott till ett par volt och inverka knappast på 
detektorns verkningssätt. Såsom nyss omnämnts, an 
vändas serierör, varav förstärkarröret är en pentod. 
Dess anodström på. ungefär 10 milliampere passerar 
också första rörets glödtdd. Denna skulle sålunda 
genomlöpas av 0,11 ampere och alltså överhettas. 
För att hindra detta är den shuntad med ett reglet·
bart ·motstånd på 400 ohm. vilket dessutom är av 

nytta, då det gäller att finna detektorns gynnsam
maste arbetspunkt. Rörets gallerförspänning uttages 
över "n potentiometer om 50 ohm. PÖl' att filtrera 
likströmmen från nätet användes en drossel med de
lad lindning, vars induktans uppgår till c:a 25 henry 
vid 100 milliamperes belastning. et har emellertid 
visat f'Jig, att halva lindningen väl räcker till för det
ta ändamå.l. Den andra hälften får istället tjänst
göra som högtalardrossel, vilken hal' till uppgift att 
hindra den min kning av anodspänningen på unge
fär 30 yolt, som uppstår om högtalaren anslutes 
utan drossel. På detta sät t får slutröret tillräcklig 
anodspänning för att driva en större högtalare. Vid 
drossellindningarnas inkoppling finnas fyra olika 
möjligheter, av vilka endast en fullständigt elimine-
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rar nätljudet. 3Ian Hlr således prova sig fram, \'il
ken anslutning , som ger bästa resultat. Den i modell
3IIparaten aD\'ända drosseJn kopplades enligt monte
ringsl'itningen, fig. 2. 

Högtalaren bör vara av gott fabrikat med fyrpo
ligt, utbalanserat magnetsystem. Man kan köpa sy
stemet i fiil'dig låda, men man mflste då tillse, att 
tillräckligt u trymme finns för apparatdelarna. Det 
bästa iiI' nog att Utta göra ett foder, sedan man an
skaffat chas i och fått apparaten i ordning. 

Några precisa monteringsbeskrivningar kunna inte 
Jämnas här, då. ju monteringen \'arierar med högta-

Fig. 1. ICopplingssc7wma. P, - ;;0, p, - 400, P3 - 1i00, 
R, - 1,260 och R. - 200,000 ohm. C, - 500 om., C, 

och C3 - 0,1 rnfd. 

Jarens--lådans typ. Följande torde kunna tillämpas 
j de flesta fall. Alla delarna utom högtalarsystemeL 
som fästes på. lämpligt sätt i fodret, anbringas på en 
plint, som kan skjutas in i lådan från baksidan, vars 
vägg må~te kunna löstagas. De delar, som skola vara 
ätkomliga från utsidan - antenn- och jordkontak
ter, avstämnjngsratt och strömbryta re - fästas 
lämpligen på en mindre del, som tages ut ur bakväg
gen. ?I'Iotståndet R, av tråd på asbestkärna (2,000 
ohm per meter), lindas på en eternitplatta, vilken 
anbringas ovanpä sildrosseln; detta för att spara på 
utrymmet. 

Sedan apparaten färdigkopplats, övergår man till 
avprovningen. Rören insättas och antenn- och jord
ledning anslutas. När man instuckit väggkontakten, 
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avstämmer man först mottagaren. Därpå inregleras 
detektorns gallerförspänning, tills ljudstyrkan blir 
störst, samtidigt med att man inställer shuntrnot· 
l'!tånde t. Slutrörets gallerförspänning justeras till 
sist , sä att mottagaren arbetar utan distortion. 

Denna apparat hal' visat sig synnerligen effektiv 
för lokalrnot tagning på Spånga. Ljudstyrkan räcker 
väl till för ett större r um, och lj udrenhet en är till 
följd av anodlikriktning och direkt koppling från 
anod till galler rätt anmärkningsvärd. De relativt 
ffi. matel'ialerna göra också, att priset på denna allt· 
i·ett·apparat ställer sig förhållandevis lågt. 

Vid användande av icke·serierör som första rör, 
exempelvis RE034, måste glödspänningen inregleras 
med tillhjälp aven voltmeter med liten egenför
brukning (2 mA). P2 ställes då från börj an på noll 
ohm. 

ågon anmärker kanske pä apparatens exteriör. 
H är ha vi emellertid me avsikt gjort det billigast 
möjliga för att visa vad som kan göras för en ringa 
penning. Den som vm kosta på något dyrbarare har 
ju fria händer. Och apparaten är värd en förstklassig 
exteriör. 

I 
NJCg,][,JE:J~lL~\.Jc...Jc... I§,](,1l. I 

2 block kondensatorer, 0,1 mfd., provspänning 1,500 I 
volt. I 

l bakeli tisolerad vridkondensator , 500 cm. If 
I 

Il korgbottenlindad spole, 45 vnr v. 
2 rörh Ilare, en 4-pollg, en 5-polig. I• f a votentiometrar. GO, 600 och 400 ohm , 3-:}-'~ 

wa t t rep. (K aM ) . I l bögohmigt motsta nd , 200,000 ohm. fI l s ildros el , 2 X 125 Ohm, 25 henry vill 100 m . 
dela d lindning. 

l 4-polig högtalfl r sys tem. I l ~ t römbrytar e. f 
l 

Dessutom monteringsmaterial , motst1'Lndstrlld o 11 t 

stickkontakte r. • 
----------._._._._.----------------------------

H ÖRTA'i.. JBlIi:JLlL 

Fabrikat I Rör l Rör II 
1--- 

Odon .. ......... .. ........ 1 W 100 
 L 103 
P hilip, B 425 B G43 
Telefllnl~en .... RE 034 

(ej serie) 
'.rriotron WO 4 PG 5 

L 510 D IValvo . W 410 

~~----.--------------._------------------------

Fig. :il. Monteringsplan tör »Spånga/ våan». Str - strörnbrutarc. nr .- (/rossel. Bp -- 8po lhäl/ure. HT - till högtalare_ 

http:JE:J~lL~\.Jc...Jc
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Vilken för~tärkning 
uppnås lDed avstätnd 
anodkrets? 
Den avstämda anodkretsen användes ofht i 1II0ttagal'lwnstruktioner 
såsom kopplingsled mellan två på varandra· föl.ja.nde högfrekvensrör. 
Ideuna artil,el berättas om, vilken förstärkning som kan uppnå.s med 

sådana. \,retsar. 

B
land de mänga olikartade k~nstruktio
ner, som användas för kopplIng mellan 
två på varandra följande högfrekvens
rör i en radiomottagare, har säkert ingen 

vunnit en så stor popularitet och sådan praktisk an
\'ändning som den avstämda anodkretsen. 

Den består aven självinduktion (en spole), som är 
parallellkopplad med en variabel kondensator, med 
vars hjälp hela kretsen l<un avstämmas till resonans 
för olika frekvenser (och därmed våglängder). En 
sådan krets är på fig. 1 inkopplad i rörets anod
tiIledning såsom Le, och i det följande tänka vi oss, 
att denna krets är fullkomligt fri från förluster. Vi
dare förutsätta vi att självinduktionen L är utan 
egen kapacitet, så att avstämningen uteslutande kon
trolleras av den variabla kondensatorn e:s momen
tana värde. 

Om vi nu tillföra en växelspänning, vars effekti\'a 
spänl1ingsviIrde är Vg volt, till r örets galler så upp
stltr i anodl{retsen vii.xelspänningar vilkas storlek be
stämmes av formeln," Vg, där ,u. är det ifrågavarande 
rörets förstärkningsfaktor, och dessa växelspännin
gar, som äro i fns med de påtryckt.a, söka alstra 

Fig. 1. 

växelströmma l' genom röret och parallellförbindel
sen Le. 

Läsaren vet kanske att en sådan parallellförbin
delse :öl v själYinduktion och kapacitet besitter vissa 
vildiga egenskaper, och i detta sammanhang böra 
vi känna till hur hetsen förhåller sig till svängnin
gar, med vilka den är i resonans. När sädant inträffar 
är den ström, som går in vid A och ut vid B i fm; 
med den påtryckta växelspänningen på dessa punkter 
och svängningskretsen uppträder då som om den vore 
ett rent ohmskt motstånd. Man talar därför om 
svängl1ingskretsens dynamiska motstånd och menar 
därmed det motstånd som kretsen erbjuder mellan 
punkterna A och B gentemot svängningar, med vilka 
den är i re~onans. Det l\Un pä\'isas, att detta värd!' 

bestämmes av Rd = CLR ohm där L är självinduk

tionen i Hem.)', e kapaciteten i farad och R spolens 
effektiva högfrckvensmotstånd vid den ifrågavarand(' 
frekvensen. Storleken av det dynamiska motståndet 
~ir för övrigt ett direkt uttryck för kretsens kva
litet, vilken faller och stiger med det dynamiska mot
ståndets minskning eller ökning. 

I händelse av resonans möta de svängningar vilka 
alstras till följd av den påtryckta växelspänningen 
Vg sålunda både det dynami ka motståndet Rd och 
rörets inre motstånd, som vI bt'terkna med Ri. Dell 
strömstyrka som uppn;\s bestämmes följaktligen a\' 

uVg
\'ärdet i = R'd+Ri (anodbatteriets motstånd spelar 

ingen roll i detta fall), som orsakar ett spännings

fall öl'er den avstämda anodkretsen på e _ .uVg Rd 
Rd+Ri 

Förhållandet mellan detta värde och den påtryckta 

spänningen Vg bestämmes följaktligen av F =R~!~i 
som ger ett direl\t uttryck för den uppnådda för
stärlmingen. 
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Yi g,} sft elt p.teg \'idare och tänka oss ett ext ra rör 

får man sålunda med de tidigare angivna väl'dena 
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Om vi sålunda i. ex. am'älHht ('[ t dir mcd ell föl'
'lliidmin gsfaktor pfl 35 odt ett illl'e motstånd av 

'29,000 olun (nnclel' arlJ txförltållallllell ) sa IJlt lJegag
Ila l' en anodkl'(~t f-i f-iom ih' ;1\"f-iliiJ1ld 1il! :\00 metet' II 
1I111j on cycle,') vitl en själyind lIktiOJ~ på 150 mikro
henry samt en kondrnsatol' p[l 0,0001'70 udd: sit f,l 
\-i föl jande dynamiska motst, ud (Yi antaga att spo
]CH är god och tHdör endal'i hal' ctt högfrekvens
lIloi"t, nd vid f l'eln-em:iell 1,000 kilocy('[" " prl 10 ohm): 

__ 150 X 10(;
Rd 106 X 0,00017 X 10 = cirka 88 .000 ohm. 

() ·h föl jak tl igen en förshirlming på 

35 X 88,000 . ,
F = = 2 li cb 0'<111 0'('1'. 

kopplat till den;.aTSt'amda anodkretsen på samma sätt 
so~ fig, 2-- visar. Förutom det egentliga diagrammet 
~ir ~ här ' också med en prickad linje iuritade de två 
irr{~ginära kondensatorerna Ca och Og, vilka rep re
~~ii.tei'a anod-katod respektive gallel'-katod-kapa
citeten i de två rören. 

Kopplingskondensatorll C1 har i regel ett värde 

på 0,0003 mfd: vilket motsvarar en reaktan på 27f~Cl 
= cir ka t:30 ohm vid 300 meters vålängd och detta 
motständ är föl' de högfrekventa svängnin )'arna fri'm 
den avsti:imda an odkret en i serie med gall rläckan 
R I som i regel bar ett värde på 1-2 megohm, alltså 
ett så ::;to1't värde att kopplingskon densatol'lls reak
tans i 'erldighetell inte pela r någon roll. 

Vi kunna därför vid beri.ilmingarna tänka oss, 
att J enna kondensator är helt utelämnad och kopp
lingsschemat p ' fi g. 2 kan då represent r as av fig. 
:1, där a och Cg ä ro ~ammanslaglla till C t då de 
sedan Gl bortfallit i s,iälva \el'ket äro pal'allellkopp

' 1 

lade. Viirdet av e t påverkar natu rligtgri, inställnin
gen av den variabla kondensatorn C, men man ser att 
vilken storlek Ct ii.n antar så influeras inte den upp
n:'tdda fÖl'stiir kningcn. 

m irernot medför gallerläekan R I en minsk ad för 
stärkning, dit den ~ir placerad parallellt med det 
dynamiska mot tåndet Rd, som utgör es av kretsen 
LO. Det verkliga dynami 'lm motståndet R,d antal' 
dHrföl> en storlek som bestämmes av 

1 1 l f"l' l f R 1 Rd X R l " = + R- ' varav o Jet' ;) l ( =R + R oum.R
. Id Rd l cl l 

Om man använder en gallel'l iicl a p:"t l megohm, så 

för L, C, R och Hd samt f (frekvenser): 
0,088 X 1 

Rld = - - +- = 0,081 megohm.
0,088 1. 


Den förstärkning som uppnås blir sålunda: 

35 X 81 000 
 o 

Fl == 29,000 + ~1.,000 = 25,8 ganger. 

Då vi underlåto att räkna med gallerläckan fingo 
vi 26,4 gäno'er. Felet blir säJunda inte särskilt stort, 
så länge det ä r fräga om gallerläck r med \ii rden 
omkring 1-2 ruegohm, Om den avstämda anot1Juet
;' en efterföljes aven ln>aftdetektor, i vilket f a l man 
ofta använder gall d äckor på 0,15-0,25 megohm, 
så bli r dämpningen naturligtvis mycket törre och 
för tiirlmingen följ aktligen mycket mindre. D~irför 
måste man i sådana fall tilIgripa särsldld, förhiUl
lling Nregler såsom omtalas fl annat ., Wlle i detta 
nu mmer (se artil{eln K r aftd tpldorn ger biittre 

ljud ) . 
Om vi exempelvis t änka oss, att lllall anvHnder en 

gallerläcka till luaftdet ektorn på 0,10 mcgohm, .·rl 
få \'i på sarl11ua sätt som. hiiro\'an att det dyna misIm 
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undradion~ hus i Berlin 

En orientering i jättekompl1lxen, där all lyx noga undvi· 

kits och funktionalismen genomförts rationellt. Publik i 
studion vid konserter och operautsänduingar. En orgel som 
gör regn, stonn, fågelikvitter och hästtramp. Intressanta 
Ijudarrangemang. 

M 
ed den nyligen invigda rundradi?
byggnaden på mässomri'ldet VId 
Tempelhof i Berlin, har den tyska 
rundrauion fått en central, som 

knappast något annat land just nu kan uppvisa ma
I,en t ill - B. B. C. har int sin komplex i London 
färdig ännu. Till sina dimensioner är den tyska rund
radions hus närmast ett palats, docl, utan några 
pompösa överdrifter av något slag. Med hänsyn till 
uet tr-yckta ekonomislm läget har all onödig ut
smyckning genomgående undvikits. Allt, som inte 
~amtidigt tjänar ett praktisht syfte, har man noga 
aktat sig för, funktionalismen har här genomförts 
verkligt rationellt. 

Men byggnadens arkitektonisha helhetsvcrkan är 
överväldigande. Som en mäktig mur sträcker sig 
dess fasad på en längd av 150 meter. Plyglarna äro 
byggda i bågform och mötas i en spets. Byggnadens 
plan påminner sålu nda närmast om en väldig go
tisk bö.ge, som lagts ner på marken. 

B el'Uns popu läre hallåmwn Alfred Braun hjälper till vid 
mikrofonanW(J(JlI ingens flyttning till rundradions h11 8. 

Och att man valt denna form har sina randiga 
sldll. Här skulle skapas en ringmur, inom vilken 
man inte hade någon hänning av storstadens stör
ningar, inom vilken rundradion lmnde finna ett 
]ugnt hemvist, Alla rum, som vetta ut mot gatan 
~i.ro därför inrti.ttade som kontorslokaler. 

Sär man träder in i rundradions hus kommer 
man först in i en väldig hall, en ljusgård som går 
genom hela byggnaden och oml(ring vilhen trappor 
och hissar föra upp till övriga våningar. Inemot 
den liggande spetsbågens sidor finner man så mu-

motståndet minskas till Hl d eller 0,042 megohm. avsevärt, när själva kretsens dynamisl,a motstånd 
Pöljaktligen blir förstärkningen avsevärt reducerad, göres större. Ofta uppnär man sålunda endast halva 
nämligen t ill vär det Fl = 20,7 gånger. förstärkningen n~ir ctt \·iirde på 0,25 megohm an

I nverkan a,' gallerläckans 'torlek ökas för övrigt v~i.ndes, 

Pir/. s. 
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sik-, föredrags- od. expcriwentstuuios och alla andra 
för programutförandet nödvän<ilga lokaler. Genom 
s~irskilda åtgärder har man gjort allt vad som gö
l'as l<an för att skydda dessa lokaler mot alla obe
höriga ljud. Man har inte lagt gemensamt tak över 
<lem ut an de äro skilda från va randra genom breda 
gänlar, och där de någon gån '" stöta ihop har man 
.· örjt f ör att beröringsytorna blivit så små som 
lIlöjligt. Trapporna äro belagda med gummiplattor, 
41i.irrar na fodrade, väggar, golv och tak ljudisolerade. 

Samtliga studios finner man i dessa strålformigt 
ordnade loka ler och alla äro byggda i konform, en ny-

l:J n biZdi från en (W 

lJerli ns nya st Ö/Te 8 t!~
<lios. Publiken v id kon
serterna (Jer bättr e 

ljudkvaUtet. 

het som införts efter grundliga undersökningar , 
Det har nämligen visat sig, att ofta f r man mis 1 
ljud mellan paraHe-lla -studioväggar, medan sneda: 
d ggar elimilfera denna olägenhet. 

) Ien dessa konfor miga . udios äro inte den enda 
nyheten. F öl' att mu ik och sång skall l juda absolut 
J'ont måste varje eko och efterklang frän väggarna 
e1i1ll1n ras. il man t idigare velat fö rh indra sådana 
iekr. önskvärda l judfenomen, liar man hängt upp 
(lrnp l'ier och ldätt väggarna med Jlågot dämpande 
mater ial. ' u har man i Berlin i l';tället inrättat 
sig .Jl., att man släpper in publik vid lwnserter och 
0jJerautsändningar. Därig nom f:1r man en a seviirt 
löl'biit"h'ad ljudkvalitet. 

Ytterligare arrangemang ha dessutom vidtagits föl' 
:d t få fr am ett vackert ljud. Väggarna bestå aven 
massa fält vilka liksom dörrar kunna öppnas inåt. 

Baksidan av dessa fält liksom väggarna innanför 
äro klädda med celotex och dessa plattor ä ro för
sedda med en massa hål. Härigenom uppnår man 
att det genljud, som ofta verkar störand , belt eli
mineras. Men en ton utan något som helst gen
ljud ger inte någon riktigt god klang. Genom att 
öppna ett större eller mindre antal väggfält kan 
man emellertid reglera också denna sak. 

En a v Berlins studios är byggd så att man där 
får speciellt mycket genljud. Mikrofonerna i de oli
lm studios kunna naturligtvis sammankopplas och 
här hal' man en möjlighet att ge ljudet en karaktär 

som om det kom från eJl mycket stor hall. Till varje 
studio hör ett regirum varif rån dirigenten eller rc
gi SÖl' n genom en ljudisolerad glasvägg och i hög
talare kan följa vad som sker i studion. 

En speciell n Ilet är den tora orgel som finns, 
och som redan till d t yttre avviker från vad man 
brukar fä 'se, Piporna äro inte ordnade pi\. vanligt 
sätt efter stor lek utan efter andra normer och »01'

anistens» p lats är liksom hela klaviaturen flytt
bar. Förutom de vanliga tonel'Jla upp ar orgelns kla
viatur en ma. sa taJlgenter m d vilka man kan alstra 
en hel serie ljud, för vilka man kan ha användning 
vid rundradiosändningarna. Där kan man »tillverka» 
dllggregJl, skyfall , st or m, r evolverskott, trumvirvlar, 
hästtramp, f~ gelkvitter och ett otal andr a l judeffek
ter, o h orgeln ersätter sålunda en förnämlig buller
studio. 
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r ig , l, En /lI'akti sl,: 
II /t ura nde/onn av de 
'/('i I' bell (liI dlade våg

.1ii 1101'1/0 , 

O
DI man sätter sig att konstruel'a en äll
damiUsenlig vågfälla , iir det inte nog 
att veta ,att man med en spärrkrets 
eller en absorptionsluets kall stoppa 

eller avleda de störande s"ängningarna, utan man 
måste naturligtvis också söka klargöra för sig, vil
ken inverkan vågfällan har i övrigi på avstämningen 
av aniennen och mottagarens ingångskrets, 

På fig, ::l ser mall till vänster en antenn med en 
spärrkrets L-C, vilken efter avstämning till den 
störande frekvensen skyddar mottagaren U mot den
na. Till höger ,'isas motsvarand e a bsorptionskrets 
L-C, vilken vid avstämllillg till den störande fre
kvensen leder denna fiirbi omttagaren M till jord. I 
båda fallen hal' man med den inkopplade \ ågfällall 
inverkat på antennkretsens avstämni llg-. 

Båda de häl' ri!';adc \'ågfäl1orua upphäda såso m 

Fig, 2, 

Våglä an 
måste Tara riktigt byggd 

och anTändas förnuftigt 

för att g'e gott resultat. 

Följ dessa an'Visningar! 

Vet ständigt stegrade l.ravet på ,~e lelctivitet hm' med· 

fij rt en blO1nst1'ingstia tör vågtällnlL oeh eIL " flU/)O 

lItveeklin,fJ på 0111 1'!2det, I del/ Ila orientel'ande arfn,cl 

berättas om eTc viktigaste t r amsl egcH, 

rent ohmska motstånd gentemot shönunar med sam· 
ma frekvens, som den de äro a\'stämda till. Absorp
tionskretsen fungerar vidare gentemot högre frekven
ser såsom induktivt och gentemot lägre frekvenser 

Fi,r;, ,], Fig, 4, 

8:18om kapaciti\t motstånd, medan precis motsail;(' n 
blir förhållandet med späl'rkretsen, 

:;)fan inför sålunda i antennkretsen ett indukti,-t 
eller kapacitivt motsUnd för s,"än~ningar med den 
frekvcns, som skall mottagas, 

Om vi < betrakta den på fig, 3 skisserade mycket 
allmänna antennlwpplingen, d~lr an lennen anslutes 
genom större eller mindre blod:kondensatorcl', S;l 

:;c vi , att mottagal'ens hela ing1ingskrets här måste 
YCl'ka så om kapacitivt molst~llld i antenncn för 
tIen fl'cIn-cns, som skall mottagas, i det själva galler
", \'ii ngni ngskreLsen ju endast ,"erkar som ett hmskt 



motstånd, nä r den är avstämd till resonans. Då lllall 

nu kan välj a in vflgfälla så, a tt den kommer att bJi 
ett inuuktivt mots tånd mot den önskade frekven.' Il, 

f;. r man lH unda ock,å möjli crhet aU avstämma den 
totala ant nnkret ' n till res na ns llled den önskade 
frekv ensen, v rigenom en mycket förnämlig selekti· 
yitet kan uppnås. 

1 [an kulle möjligen ku nna hi.nka sig ett anungc.:
lllang t, ex . av det lag som fig. 40 visar , Dill' ~i.l' H 
,·tlgfä Uan och C eli \' uJ' jabel koppli ngskouden Ut01· . 

Då nu B nJigt vår f ör u t . ättning "erkar såsom själ\'
indu kti on och gaIlel'kretsen som etC ollmskt mot. tån(l 
skulle a n en nen s' lunda k unna av ·tämmas till re
sonans med den önskade frek vensen med hjälp av C. 

Denna anordning HI' d ck prakt iskt omöjlig ay 
t"ä skäl. •Öl' det först a betyder gallerkr etsen ett 
oerhört , tort motstånd för deH önskade f rekvensen , 

fi)1' det andra ger kondensatorn U en alltför fa st 
~l1tennkoppling. I an måst ntimli gen räkna med 
en mycket lös koppling mellan en av Hlmd galler
krets och en avstämd a ntenn , om ma n vill undvika 
:lit det u ppträder kopplings\'ågor, d/nig ,terkopp
liug O. S. V. 

E tt mera rik t igt arr a ngemang illust rera på fi ,~ . 

:I . Vi tänka oss htir, a t t den störande t ationen ha l' 
I:'n högre f rekvens (kortare våglängd) än d n som 
::; ka ll avl~·ssnas. Vi välja därför så 'om Yågfälla spiirl'
l;:1'el. cn B, vilken g ntemot den f r ekvens som skall 
mottaga,' ver kar s, som ett induktivt motstånd . Vi 
ha därför nu miijlighet att avstämma ant nnen till 
Ilen önskade frekvensen med hj älp a v kondensatol'J1 
C, och den sålu nda a vstämda ant emlen kan då med 
pnlit n kopplingskondensatol' K (omkr. 30 cm.) kopp
l~s till för st a mottl. ga 'röret. avst ämda gallel'krets, 

E n !:>peciellt fln metod - tillämpad av Telefunken 
- unges på f ig. 6. IIär äro och \ samman kopp1 

lade k ndensatorer, vilka iiro i nställda så, a t den 
ena sL' r på maximum, nä r den andra är inställd 
vu. minimum. Härigenom bilda de föl' det för .- !." 
en »poieni iomet er», varmed ant unens koppling t ill 
lleg-Ylll1els kretsen kan varieras inom mycket viu:1. 
gJ'änser, men tillsamman bilda dc o kså en variabel 
;:mtennkondensa tol' med störs a möjliga kapacite t 
i shl1ans mittställning, va rmed antennen kan a 1'

stämmas. Den rikt iga antenuavstämningen finns "rl
lnnda på t vå olika pun kter av ska lan, och man vä ljel' 
då den punkt, som ger den fördelaktigaste kopplin
gen till gallerkretsel1 G. 

6. 

Om den störande stationen Ilar lägre frekvens än 

den station, som skall mottagas, är det sålun da, 
euligt det häl' anförda, lämpligft.l'e att använda ab
sorptionRkretsen såsom v· gfälla . Det mot fig. 6 s va
ramle a rrangemanget ser då ut som fig. 7 illustrerar, 
dä r beteckningarna äro des mma som på fig. 6. 

Med de på figurerna 5- 7 skisserade metodel'll:J. 
Icm man uppnå en u lomordentligt god selektivitet 
i förening med den kän lighet som all t id fås med 
avstämd antennkr ts. jälva \'ågfällan be tår helt 
enkelt aven god sp le och en god förlustfri kun
densator, sammanb ggda på lämpligt sätt. 

Under inga om täDfligheter får man väl ja då. li~ 

mat eriel t ill en vågfälla. Materielen måste var a lika 
god som till en mottagare , då vågfällan naturligb 'is 
måste ha skarpast möjliga resonanskurva. Har vt\g
f~illan en mycket bred och fla t r esonansknrva (fö l'
lnster i spole och kondensat or ) så mi nska sannolikt 
också ljudstyrkan mycket krafti~t för den station, 
som man önskar höra. 



so 

Öv erst ses d:r RObinRon pelca på 
kvartskristallen, vilken är placerad 
i si sta steget meUanfl'ekven~fÖl'
stärkning i en vanlig 81ipel'hetero
dyn'~on8tr'Uktion, Observera rama?!
t ennen på mottagal'enS baksida, Här 
bredvid en närbild av kvarfsk'ristal
len, vilken är montl'wad 'inuU en 

luf ttom glasbehallare, 

Stenod-radiostaten har tidigare i 
Iwrthet behandlats i Populär Radio. 
Här förIdaras nu de principer, som 
(Jen engelske uppfinnaren James 
RobilJson påstår 9110Ia ersätta sid
bandsteol'in. Beviset fÖl' dessa nya, 
pl"incipel's riktighet anser sig (J':r 
Robinson ha levererat genom att 
han byggt en mottagare, vi lken 
Imn skilja bort lokalstationen ge
nom fem graders Vlidning av en 
fininstäl lningsl<ondensator på fem 
centimeters maximalkapacitet utan 
försämring a,v repro(Juktionskvali
tetelL 

POPULXR RADIO 

Stenodrade 
o~taten 


kullkastar alla radions 


selekti"itetsbegrepp? 


G rundvalen för den engelska vetenskaps
mannen d:r James Robinsons genialiska 
Stenod-radiostat har lagts under experi
ment, som företagits för att undel'söka 

riktigheten av sidobandsteorin, vilken säger att vid 
modulation aven bärvåg med en eller annan låg
frekvenl'svängning uppsti'l på ömse sidor om den Ul'

sprungliga nya högfrekventa svängningar, vilkas al'
tänd från den uf'l:lprungliga bestämmas av modn

lationsfrekvensen. 
Dessa nya svängningar kallas sid

band till själva bärvågen och ända tills 
nu har man ansett det nödvändigt, att 
mottagaren kunde förutom bärvågen 
mottaga också dessa sidband. En mot
tagare med en resonanskurva, vars ef
fektiva vidd ilr t. ex. blott 100 cycles. 
skulle sålunda, enligt de~na teori, inte 
kunna återge det tal eller den musik, 
som bärvågen är modulerad med. Sid
bandena skulle bOl'tskäras helt och hål
let så att det faktiskt återstod endast 
ett rent kontinuerligt tåg av vågor , 

Med Stenod-radiostaten hal' det 
emellertid bevisats, att man även med 
en ännu smalare resonanskurva kan 
mottaga musik och tal, som påmodll

lerats en bärvåg. Sålun
da måste sidbanden ya

ra uteslutande en teore
tisk företeelse, som inte 
har ett dyft med den 
praktiska sidan a v sa ken 
att göra. 

Men varför blir då re
produktionen av de höga 
tonerna sämre, när man 
använder rätt dämp
ningsfria - och alltså 
mycket selektiva - al'
stämningskretsar i hög
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Bort lDed h ruDIo i n g en 
Eder Dlottagare! 

H ar man experimenterat det ruill~ta 
med växelströruskonstruktioner av 
olika slag så kan ma n inte ha undgatt 
att märka, att det i mänga fall finns 

en rätt utpräglad tend ns till brumton i mottagaren. 
Orsaken härtill kan vara av många slag och just 
denna omständighet gör arbetet med att få motta
gm'cn brumningsfri så. mycket svårare. Men hHr 
man bara en gång funnit jälva källan, Sa brukar 
det inte vara någon större konst att U bort det stö
Hmde ljudet. 

För att få det hela mera översl,ådligt skola vi i 
det följande behandla en nätmottagare, vill,en är 
byggd efter kopplingsschemat på fig. 1. och alltså 
omfattar ett steg högfrekvensförstärlming, detektor 
och ett steg lågfrekvensförstärkning. arje annat 
lllottagarsystem skulle fakti kt leUlma b hamDas på 
sam ma sät t SOIU detta vi nu begagna säsom illu
. tl'ationsmaterial i det speciella fallet. 

Arbetet måste naturligtvis utföras mycket syste
matiskt, ty den s törande br umningen b höver inga
lunda komma fn n en yjss punkt . I allmänhet kan 
mall äga, att or 'ukerna till brum ningen ti ro flera 
och de Jl1t ste uppspåras en efter en. 

Det naturligaste är dä, att man börjar med hög
tala r n och dätifrå u genomgår hela apparat en. Hela 
tiden mil ·te man 110b U se till, attndast et t enstaka 
moment införes i di.' kussionen åt gängen. 

För dpt först a dä själva högt laren. Om denna 
iiI' av den vanliga elehtromagnetislw. typen kan mall 
strax lämna den ur räkningen, ty den kan knappast 
ynra i tänd att uppsamla brummandet från när
liggande växelstl'ömsledningar. Om högtalaren där-

I växelstl'ömsapparat.er finns det ofta en stöl-ande brumning, 
viJIien ibland till och med lian bli så svår, att den helt fördärvar 
ljudreproduktionen. Om man systematisid gål" igenom mottaga
ren såsom i denna artikel berättas kan man amid snabbt finna. 

var felet sitter och rätta till det. 

emot är av den elektrodynamisl(a typen, så är det 
mycket grundad anledning att antaga, att brumnin
gen uppst.år i själva högtalaren. Lättast undersöker 
man detta därigenom, att strömmen brytes till mot · 
tagaren men ej till högtalaren, vill,en naturligtvis 
måste "ara ansluten till belysningsnätet under pro\'
ningen. Om brumningen fortfarande finns kvar, så 
orsakas den av magnetiseringsströmmen, vilken då 
måste utjämnas på lämpligt sätt. Gäller det hög
talare av lågspänningstypen kan detta ske därige
nom att magnetlindningen parallellkopplas med en 
elektrolytisk lwndensator med stor kapacitet. Är 
det diiremot fråga om en högspänningshögtalare så 
blir det nödvändigt att införa ett filter föl' magnc' 
tiseringsströmmen, bestående aven drosselspole på 
200-500 ohm i serie med högtalarens magnetlind
ning och en lwndensator på 2--4 mfd parallellt 
över denna. 

Har man förvissat sig om, att det inte finns nå
gon brumning i högt..'1laren, så kan man övergå till 
att undersöka sjU.lva mottagaren. Först provar 
man, om det finns någon magnetisk koppling mel
lan utgångsdrosseln ller eyentuellt utgångstrans
formatol'll och nättl'ansformat rn. Det går till så, 
att mun frigör drosseIspolen respekt ive utgång
transformat orn från t illedningarna, från anodspän
nin gen och slutröret s anod och i stället lägger man 
in ett motstånd, vilket är lika stort som slutröret;.; 
inre motstånd (växelströmsmot trmd). 

H ögtalaren skall nu vara absolut ty. t, o h om 
stt inte iiI' fallet måst man vända och vri la dros
selspolen, respektive tran formatorn, till dess man 
f inner en punkt där brumningstonen inte gä.r ige· 
nom. Först då kan man åtel' koppla dro sen, respek
tive transformatorns primärsida, med de olika till
ledningarna. Svårigheter i denna del av mottagaren 

http:uppst.�r
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il ro för övrigt myel,et sällsynta, då det iIIte finns 
någon förstärkning efter utgångskretsen. 

Vi ta nu itu med att undersöka själva slutröret 
och kortsluta de två ytterpolerna a och b av lftg
frekvenstransformatol'lls sekundärsida. Vi a r det 
sig da en antydan till brumning, å måste denna 
bero Plt anodströmmen eller gallerspänningen till 
slutröret. Eventuellt lmn emellert id oel,s ' glöd· 
strömmen bära skulden. 

Detta sistnämnda unde1'söl,er man lättast genolll 
att försölm med en pl'ovisorisl;: glödtn d'uppvärm· 
uing med hjälp aven a elmmulator. Brumningen slmll 
då av naturliga skäl upphöra, om den hiinör från 
glödströmskretsen . En aclmmulator har man emel
lertid inte allt id till hands, men man har dä en 
annan möjlighet att göra detta prov. Ledningen 1, 

till glöc1strömslindningens mittpunkt avlägsnas frän 
transformatorlindningen och kopplas i stället till 
den rörliga kontakten pä en inställbar potentiometer 
(t. ex. på. 50 ohm), vars yttel'poler föruindas med 

lindningens tvä ytterändar. Kan man nu genom att 
inställa potentiometcI'l1s rörliga kontakt fä brum
ningen avläg nad : så liggcr fel et i glödströmsluets
loppet - närmare bestämt i oen om. tändigheten 
att glödlindningens mittpunkt int e varit i balans. 
.Potentiometern bör därför biLehl'tlla i mottagaren 
i detta fall. 

Om man däremot inte uppnår bäth'e resultat 
med användning av potentiomcter, sä mllste felet 
ligga i anodströmmen eller gallerspänningen. Anod
spänningen kan man prova nä t an ögonblickligen 
genom att öka kapaciteten hos kondensa t orn Ce med 
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exempelvis 4 mfll, ocll OJll dP-lLa medför en försvag
ning av brumningen, så ~iI' mottagarens filtre 
ring otillräcklig. Drosselspolens eller kondensatotll 
U

2
;s storlek m' ::; t e ökas. Eventuellt får man öka Il<!. 

M da. 
Möjligt är ocksil, att det existerar magnetisk 

koppl ing mellan drosselspolen och nättransforma
torn, ocll man mi\ste därför undersöka verkan a l ' 

att man vänder drosseln i olika lägen för att Olll 

mC;jUgt ptt detta sätt komma bl'Umningen till lin', 

Gallerspänningen avprovar man genom att koppla 
en extra konden ator på 4 mfd h iir's över kontak
terna pä C. . Om llet därvid \'isn r sig, att man Hit' 

bättre ljud så bör man lägga in en kondensator med 
korrekt värde pEt denna punkt och låta den sitta 
kval' där. 

Vi komma sil till detektorsteget med tillhörande 
koppli ngar och börja med att undersöka lågfrekvens
transformatorn. Kortslutningen mellan a och b a\'
lägsnas, och tilledningarna tas bort f rån transfor
matorns p l'imärsida, vill_en därefter par~lllellkopplas 
mef1 ett motstånd, \"ar, ohmska vä.rde är lika stort 
som detektorrörets jnre mot. ,t , nd. Om man använder 
clough-kopp1ing i det ifrågavarande Rteget 811 skall 
motståndet el1l1ast vura lika stort som värdet a\
rörets inre motst~llld ocll kopplingsmotståndet pa
rallelt, d. v. s. i regel 6,000- 8,000 ohm. 

Om det nu finns brumning i högtalaren, så måste 
t ransformatorn Yiindas i alla tänkbara riktningar 
fö r att man skall få fastställd en punkt, där brum
ningen upphör, och därefter skall transformatorn 
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fm;tskI'Uyas i denna ::;,;jJ1ning, oa\'sett om det blir 
Y;l (' kert eller ej . 

r l'imii l's ida 11 kan llll ;t ter kopp~as normalt, och yi 
undersöka, om sj iih'a detektorröret kan orsaka 
JJl"umningen. Detta gÖl' man genom utt kortsluta 
(letektoI'ns galler och l{atoc1, fl. v. N. Jlle1181l punk· 
tenul d och e (tl är detektoI'lls galler). Eventw.1l 
brumning beror nu pi\. anodströmlllen , dIken slUun· 
da lll i'tste filtrenls ännu bättl'e. Man kan fördenskull 
llll försöka med att öka storlekell a v kondensa
torn el orh - om någon förbät h'ing märkes - låta 
detta större vänle vara kvar. I särskilt svåra fall 
l,an man eventuellt inskjuta en extra drossel och 
kondensator mellan anodkretsens filtermotstånd och 
,I nodspänningen. 

Så undersöka vi detektorns gallerkrets, vilket kan 
~ke genom att man avlägsnar kortslutningen mellan 
pUl1kterna d och e och i stället kortsluter på motsatta 
sidan av kondensatorn, d. v. s. mellan punkterna e 
och f. Samtidigt måste förbindelsen mellan l{omlen
satorn Ca och detektorns avstämda krets brytas. 
Detektorns galler är nu kopplat direkt till katoden 
gelJom gallerläcka och gallerkondensator. Eventuell 
brumning beror i allmänhet på elektrostatisk kopp
ling mellan gallret och en växelströmsledning, t. ex. 
glödströmsledning eller dylikt. Dessa måste därför 
liiggas så långt som möjligt från gallret på röret. 

Lika vanligt är det för övrigt att brumningen be· 
)'01' på elektrostatisk koppling mellan detektorrörets 
elektroder och själva nättransformatorn, eventuellt 
]ikriktul'röret, och i sådant fall är den Msta metoden 
~ tt placera detektorr öret med gallerkondensatorn 
och gallerhickan i en sluten, jordkopplad skärmbox. 
Filt· övr igt finns det ju nu också speciella m t alli· 
sl'l'ade växelst römsrör , vilka äro särskilt lämpliga 
>tU använda i sådana fall som dett a. 

Slutligen komma vi så t ill högfrekvenssteget. 
Kortslutningen mellan e och f elimineras, och hög
talaren skall fortfarande vara fri från brumning. 
Om så inte är fallet vrider man blott på avstäm· 
llingR~polen tilJs brumningen för s inner. D ärefter 
kopplas e" till svängn iugskretsen och man gör en 
undersökning, i d t man ser t ill a t t a vRtämning 
bmdensatol'erna äro så inst ällda , at t ma n int e kan 
höra signaler i mottagaren. E ventuell brumning nu 
her'or på högfrekvensrörets anodström, och motta· 
garens filtrering av den likriktade anodströmmen 
m ,ls te sålunda förbättras såsom redan tidigare 
nämnts. Eventuellt kan man försöka med en ökning 
av kondensatorn (\ , som är placerad över rörets 
gallerspänningsmotstånd. 

Nu skall mottagaren vara tyst, när signaler inte 
mottagas, men likafullt kan det fortfarande finnas 
en svårighet att bemäst ra. Det visar sig nämligen 
ofta, a tt det uppstår brumning i högtalaren, så snart 
mottagaren inställes på en bärvåg fd n en eller annan 
station. Detta betecknas så om modulationsbrum
ning och kan möjligen botas genom att man ökar stor
leken av blockkondensatorn e5 till ett värde omkring 
4 mfd. 

Långt större besvär kan man emellert id få genom 
att högfrekventa svängningar från likriktarröret 

Flg. 2. 

P' moduleras brumtonen. Ett medel häremot angavs 
redan för flera år sedan aven av Populär Radios 
medarbetare, ingenjör Schleimann·J ensen, och för 
närvarande b gagnar man denna lilla finess i eH 
mycket stort ant al kommersiella mottagare i olika 
länder. Anordningen illustreras schematiskt på Hg. 
2, varav det framgår , att den består blott aven block
kondensator e, lwpplad mellan lik r iktar l'örets glöd
strömsmittpunktsuttag och en av t illedningarna till 
likriktarrörets anoder (vilkendera måste avgöras ge· 
nom försök ) . Kondensatorn kan lämpligen var a pi'! 
2,000-3,000 cm. och den bör vara avprovad med 
minst 1,000 volt v~ixelström. 

Här ha vi nu endast tagit hänsyn till förhållanden, 
mot vilka man inte på förhand kan ga r dera sig f ull
lwmligt. Därför ha vi inte nämnt sådana brumnings
orsaker som d ' Hg jordledning, överledning frän 
katod till glödtråd på ett indirekt uppvärmt rör och 
dylikt. Men naturligtvis måste också alla sådana 
saker vara fuJlt justa för att man skall kunna uppnå 
verkligt goda resultat. Särskilt jordledningen spelar 
en mycket stor ro]!. 

http:Eventw.1l
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Kraftdetektorn ger bättre liud 

Den nya 

distortionsfria 
gallerlikriktande 

detektorn 

V 
id flera tillfällen hal' Populär Radio 
propagerat för användning av kt"aftde
tektorn i sll.dana faB, då de pätr~7ckta 

högfrekventa svängningarna komma 
upp över vissa spänningsvärden, d. v. s. när man 
bor tätt intill en lokalsändare eller om man använder 
ett par högfrekvenssteg före själva detektorn. 

Det är visserligen så, att kraftdetektorns känslig· 
het är något mindre än vad som kan uppnås med 
den vanliga gallerlikriktningsdetektorn, men kvali
teten blir - särskilt när det gäller kraftigare sta
tioner oeh forteställeIi i utsändningen - oerhört 
mycket bättre än vad den vanliga gallerdetektorn 
kan ge. 

Själva det teoretiska underlaget för kraftdetek
torns verkningssätt skola vi här inte gå. in närmare 
på.. Den saken har behandlats tidigare. Vi skola i 
detta sammanhang blott nämna, att huvudskillnaden 
mellan kraftdetektorn och den vanliga gallerdetek
torn ligger i att man begagnar en relativt hög anod
spänning, en liten gallerkondensator (omkr. 100 cm.) 
och en liten gallerläcka (omkr. 0,1-0,5 megohm). 

De två. figurerna 1 och 2 åskådliggöra för övrigt 
detta faktum med all önskvärd tydlighet. P å fig. 

F ig. Z. 

/OOem 

F'ig. 1. 

2 ser man den vanliga metoden med en 300 cm:s 
gallerkondensator och en gallerläcka på. 2 megohm. 
För att skapa en passage för den högfrekventa delen 
av de likriktade signalerna har man ytterligare in
satt en kondensator på 100 cm. mellan detektorns 
anod och glödtråd. Denna kondensator har sålunda 
faktiskt ingenting att göra med själva likriktningen. 
I det följande bortse vi därför frå.n den. Den kan 
för övrigt såsom i föregående nummer av Populär 

F'ig. 3. 

Radio omtalades, helt undvaras om man använder 
differentialkol1densator för återkopplingen. 

Anodspänningen blir vid denna koppling (se fig. 
~) 40-60 volt om man vill uppnå bästa möjliga 
likrikt ning. 

F ig. 1 illustrerar den omändring som är nödvändig, 
om man vill begagna kraftlikriktning i sin mottagare. 
Gallerkondensatorn och gallerläckan ä ro nu på en
dast 100 cm. respektive 0,25 megohm. Anodspännin
gen måste vara så stor, som det ifrågavarande röre t 
kan tåla. Ytterligare en skillnad ligger i valet ay 

detektorrör. Medan man i den sedvan liga detektor
lwpplingen använder rör med relativt liten anod
effekt är det vid kraftdetel,torn önskvärt att man 

(Forts. å sid. 98) 
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E leJdrislw .\I< tielJoJaget Slul,lI(]ia, g OJll för l Jlla rknaucll 
llätOlottagarllll »Es lVc 2» och »E:;\\'C' 3», har tillsänt oss en 
~pec iallJr osl:byr ö"er desamma. l lIc una framhålle~ särskilt 
Hn.t;[lenl1e mOUagnrnns konstrukti on den rikliga d irnpnsionc
rilJgel1 av s ilkr0tsa m a, YiIkl'l1 gör att DlOltugarna i f r ' lga 
liro prakti"kl ta ge t brmnmfria. H ii r till bidrar 1\yell en SOTts 
ueutraJi scrillgsallord ui llg, "OIn illstiill('~ genom en potenlio
lllNe L Dessutom u Imärka s ig ll10Ungnrlla »E. ' ~-e 2» och 
»E swe 3» för stOl' selek t iYite t och känslighet. 

Ä'-en en hög talare, »Eswe Yl», för e. av samma fi rill a i 
ll1arkual1en. Yi ,"ttE' l"lw lllnta .·edfln vi filt t tillfii1l e att s jiilya 
över tyga O ~ ~ OUl lIe goda eg l1 Skaperlla hos a ppara terna i 
fråga. 

E n ur ba.t.ter imot tag·a r e. 

A.-H. S lern & f'tern 11[\r u l ~ liipp t i mar]{na dc ll en ny, mo
L1ern bat.terill1otl agare, »Conser to ll 13-30». :\fo ttagaren h ar 
tre l'(ir, vara,- :-i lll l ruret äi" e n l'enlud. y,. .g'liing(I>;o lllrade l iil" 
150---2000 mete r. 

D et nya med L1 eJlll t\ batterirnottapne lig;;'l~r dels i att den 
har il\b~·~.!';d högtalare och L1 els i att den ur futsedcl med ett 
s lags »slrömfurdela rt'». ~om möjlig.gul' alll'unc1andet ,lV ell 
L1as l tya slal1l1,u- till nnollL>attNiel, Cll I ill plus- och en t ill 
lllinuspolell . o(,h som sflrn li (li g"[ fönil'r r';l"e n m ed erforderlig 
negatiY galll'rSlliilluillg. ] nte t ~e[larat galle rha tteri erford
ras och inga ~ladl1ar till olika uttag pu anoLlbaiteriet. För
Il tom delta ba t ieri , ~Olll lJör ' -ara pil. 120 yolt, behövs blott 
e ll ack lllllll l a ror 11:'1 ,J yoH. 

D en l1~' a s trömfördelaren lil edför lle l! ~tora förllelen, ,ltt 
den llegatha ;m ll l!rsp,inuiugen autolllatb kl min ' kas, a llt
c t' tc r lim batlL' ri spti ll n iugell och c1iirmcLl t\UoLl 8p,inningen 
s junker, yarigenolll eti l'ent och klart u[Cl"g inIl1l1e i det läng
, ttt bibeM.llE's och a noc!LlattcL"i('l utnyttjas i . tö rsta mÖjli.:,;·a 
g-tad. ])en fl"illl a l1 0dba l LLeri et ull a ,glla iitTummen ,il' e j s tUrre 
till "id det hittill s l1rnldign an ~ l utl1iugssuttet. 

I rort~iitttllill gc n hir (l PL bli !5dl"L nit s,il ja en biltterilllo j
tngare mell separ'l t ~a ll erbatlcri l'lkr meLl fl era :in ("a 
s IaULIar till a uoc1battl'ripL 

En ny tele\"isionsla nllla . 

Illg(! l!iiir~ firmall B l'r~lll a ll & Hell-ing- hal' till~ullt o~" ett 
eXl'mpla r il , . en IIY g-liullalllpa !ljr telel"i ~io llsm () tt agare Illerl 
• ' ipkow-skil·a. llilllfä1tpls .- torlek iir :' X .J. Clll. .:\noden har 
f orlll en a '- en f~TI"llllig rml! Ja' in ~ kanterna pa den blan],
>, lipac1e katod ' kil· <1 n . Lnlll[1<1W; arl! e t ~~l1iinui n~ ,il' 200 yolt. 
Den k,:tn belastas upp till ii Jll.~ ]Jr C111' . L1. \'. s . toralt GO UL~ . 
Kajl;( cit('f'011 Hlwt!-ka toll lir ,", (· m . 

T ack nll'e de ll spegelIJ ltu dm , n.l" dt ~ ]l e c i('!lt lllll teda l ];:Oll
"lmerade l{Q(oucn c r h illles en fu llt lik tol'lIli~ fördelning' av 
.t;limljn. pt ön'r hela hilrlytnn ,h'en Yid lIly cl, e l SlIl :l s trörn 
st:)'rk01' (neL1 li ll C :<1 0 ,3 m.\. pr cm' , ~c lede tota lt 3,6 mA ). 

Finna John ,ndstr{im, Sl"ocldlOlm, har för pro\"llin~ till
s tällt (\ ." e n lre rör ' lik ' l ri; lll~lII ottnga re [1'- egcl fabrikat. 
Mottagaren i fr rlgll , "ulIl h a r e n IIl~Tke t s ma kfu ll ('xtcriöl', 
ti r utnlsrad m e( l Philips lOO-UlA :_ sl' ri eriir - B 4:!;i, B 42;) 
och B 5-!3 - n 1"11 v de t för , h ljiinstg,j r ~a Som (le tekto1'. 
B åda B 425-r ij rcn ii r o gil'cly is LUots tftIldsk0!lp]aL1 (' . Sllningen 
av lIäts tröllllllcn iir Ill~ ' c-l, e t .>:0 d , i det inget n,itbms kan 
miirkas <lullat än i omeuelbar närhet a v Ch'll iubygp:da lJö~
talare lI . D pn ~ pu a1'P ii r 11t1'\1 . f'f1(l med ett Jll ocl e rnl , 4-puligt 
m a;:: Jlchys !;em (BI;mplllJ];I"). uch koncn ,il' om,ol'g:;full t 11 Pll
hiingcJ kring ka nt erna, "i1l,et " isn r s ig i ay~ aklladen av bi
ljud . T ac-k nu'" peIltodeu gel· IlI o(tagarc' l1 en 1'elntiYI; 8lor 
ljud '[yrka u lan cl i:'lortiol1, Y<11'til l komlIler att klangfiirgen 

'RADIO 

Kronophon Electric 

L W 33 L G 33 
Växelström Likström 

N ofonslufno voxelOC[j llk
sfromsopporofer m _ inbyggd 
[jogfolore_ Disfonsmoffogore_ 

Omkopplingsbara för olika 
nätspänningar! Effektivaste 
mottagare för svenska oc h 
utländska stationer! Största 
tonvolym med enaståend e 
ljudrenhet! Utomorden tlig 
selektivitet! 

D agligen erhålla vi de am~ 
plaste lovord för dessa vå ~ 

ra utmärkta radioapparater! 

Begär va r hu vucl kJ t.l 1og. 

so m cnlbst sänd es till 
le gitill1 t?r Jde .hcrförsäl .. 
jarc. - FÖl'sJ ljning ..lY 

gr.lmmofoncr och skiv or 

märke Husbonden s rös t 

samt grammofoner märke 

Kro nophon. - Obs .! En~ 

dast engrosfö r sä ljni n g . 

B_ S. H UTTNE RS .11.-8. 
Göteb o r g Tel_ G rupp 7 0 515 
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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 
MALMt» 

Telefoner: 6921. 6926 c.. 6931 

ALLA 
ledande nIärken 

i 

Elek trod y nam iskaHögtalare 
Elektromagnetiska 
Inductortyp 

L;uddosor Gravor 
.., 	 BTH 


Undy m. fl. 


A ga, Radiola, Baltic, 
Telefunken,Philips,Con
certon, Lu xor, Seibt, 
Dux, Skandia, Esswe. 

Betalning pr 1, 3 eller 12 mån. 

Löfquists Elektriska A.-B. 
Birgerjarlsgatan 2}, STOCKHOLM 


Växel Norr 3.WOO 


LÄS 

vad i Populär Radio n:r 12 skrives 

om våra färdigmonterade bryggor. 

Levereras i följande typer: 

MV III 	J=rörs växelström om" 
kopplingsbar ............ Kr. 54:

ML III 	J=rörs likström 220 volt » 28:

B III 	 J=rörs för växelström 
eller batterier ............ » 20:

L III 	 L i k r i k t a r e, k o m p l e tt 
(exkl. rör) omkopplings= 
bar ........................ » 36:

Monteringsschema 	 medföljer varje brygga . 

Till landsorten mot postförskott. 

A.:::B. John Widström 
Radio ~ & Grammofonfa brik 

Vattugatan 7 	 Stockholm 

VI TILLVERKA 

Nät
Transformatorer 

Lågfrekvens
Transformatorer 

Drosslar 

I varje önskat utförande. 

Oöverträffad kvalitet . 

Infordra anbud. 

AKTIEBOLAGET 
SVENSKA ELEKTROMAGNETER 

AMAL 
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är synnerligen viii avpassad - V~1l"kell för ljus eller för 
mörk. 

Regleringsorganen äro tre - a vstämning, ll.terkopplin o· och 
selektivitet kontroll. Vid loka lmottagning tjänstgör den sis ta 
ratten eventnellt såsom volymkontroll. Avstämningen ske]' 
med mikroratt med belyst skala. Har man. en skaplig an
tenn kan man :nlyssna även de sta rka ste ntländska sta· 
tionerna, y(lrvid selektiYitetskontrollen är till stor nytta 
fÖl' ntestän"'ande av lokal. ändaren. (Obs.! Varsamhet med 
återkoppling n!). Till lokalstationen behöve r man blott vä]'· 
melednino'en eller en trå dstump till antenn. Mottagaren har 
två yå~längdsomrii.de n. Kontakthylsor för anslut ning ay 
pick-up finnas. Rö]'en tiro åtkomliga edan en lucka på bak
sidan fäll ts upp. 

. Ra.iliofabriken Luxor, Motala, har g;jort en ny distansmot
tagare för likst]'ömsdrift, typ 4 L. D'nna mottagare har ett 
s teg högCrekyensfö r stä ]'kning med sktirmgallel'l'öl', detektor 
och ett lågfrel<Yensrör, båda mo t.· tandskopplade, samt en 
kraftpentod S,lsom slutrö r . Rören äro Philips liks tröm s-se]'ie
rör: B 442 - B 425 - B 425 - C 443 (serie, 250 mA ) . lIfot
tagaren bar tre olika yågllingdsoll1råden : 190--550, 350--1000 
och 850- 2075 meter. 

Konstruktionen förefaller att vara synnerligen väl ge
nomarbetad. Genom skärmning och lämpli placering av po
larna i högfrekvenssteget hal' man lyckats f ä detsamma full
komligt stabilt, även vid användande aven kort inomhus
antenn. Trots detta är effekli iteten god. Det relativt stora 
antalet il1stiillningsra ttar (sex s tyckeu) verkar i börj an a ,
skräckande, men man förlä ter gärna apparaten denna svag
het, sedan man genom praktiska prov övertygat sig om dess 
förträfflighet i a ndra a v eenden . A\'stämningen sker med 
en huvudratt med belys t slml a sam t en liten under huvud
ra tten placerad korrigeringsra tt. Detta sys tem är mera 
praktiskt än det m ed två skilda avstämning, rattar. Till hö
ger pil. framsidan ha vi ratten för äterkopplingen, som ar
betar anmärkningsvä rt »mjukt». Ratten till vä ns ter regle
rar alltennkopplingen ocb därmed selektiviteten. Med till
hjälp a v denna ra tt kan man u tes tänga lokalsta tionen och 
ta in en i våglängd närbelägen si.Lndare s Lörning fr itt, i f a ll 
denna "ändar e ej ligger a llt föl' nära ellel' är alltfö r svag. 
På 'I'änstra ga\'e!n ha vi nedtill våglängdsomkopplaren och 
upptill en ra tt, som på vissa delar a v ,åglängdsområdet 
stämmer av aotenukretsen och iliirigenom ökar mot t agarens 
effeklivitet. 

Det kraftiga slutröret (C 443) är en garanti för att sista 
stege t i mot tagaren under normala förhållanden arbetar dis
tor tionsfritt ocb gör mottagaren särdeles väl lämpad för 
grammofonförstärkning. 

Det praktiska u tförandet a v apparaten är syn nerligen 
geu ige t och de ing1l.ende dela rna äro a v hö'" kvalitet. 

Vid av oss företagna prov i en av stadens utkan ter visade 
det sig, att '"are l' i ~' man anvii.nder värmeledningselemen tet 
eller en 12 meter Iclng, p1l. gOl\"et utlagd i 'olerad tråd såsom 
antenn, s ll. har man att "lilja m ellan ett 20-tal utländska 
rundra dio ta tioner , av yilka ett flerta l kunna avlY:'snas även 
under pIIgående utsänclning frun Spånga-staLionen . 

Slmudinaviska Odeon A.-B. har för p rovning tillställt oss 
CD pick-up av märket Puntopl.lOue, t yp 562. I frtlga om av
giv 'n spänning hör den ej till de a ll ra . ta rkas te, men ger 
större spänning än ett flertal andra märken . Armaturen är 
anmiirkningsvärt Ii tet dämpad , vilk t tillförsäkrar ringa 
skivsli tage. I få andra fabrikat är Il len mera lättrörlig i 
sidled än här. Egenrc onanser i a rmaturen, som bruka vara 
en följd a v alltför li t.en d '~lmpniJlg. fur efnlla at t vara ntan 
större prak t isk betydelse i de tla fall. 

Pick-up'en provades med en , Imntpotentiometer på 100,000 
obm. Såväl höga som låga ton r 1!.ter ges "äl . Atergi ningen 
är r en och klangfull vid användning av sta rka eller medel
starka tift. Svaga stift böra ej använ da vid elektri sk 
reprodukllon av grammofon~kh"or. 

Ingeniörsfirman Lindberg & C:o bal' tills tä llt oss en ny 
elektrodynamisk högtalare av märket ~G r and YOice» för 
provning. Delllla högtalare, som är av tyskt fabril(at, har 

9[; 

Z R 43/7 

Teco Electric 
.NÄTANSLUTEN TRERORS

MOTTAGARE FOR VÄXELSTROM 

MED INBYGGD HOGTALARE 

Effektiv mottagare för avlyss
ning av de svenska och utländ
ska radioprogrammen, Enastå
ende ljudkvalitet beroende på 
att förstärkaren är motstånds
kopplad och slufröret en pen
tod . Omkopplings
bar för olika nät
spänningar. 

Kronor 
210:

Z R 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 

TU R ITZ & Ca. 
GÖTEBORG 
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THERMA lokalmottn ga re. grammofon- oell 
lliografförstärk:Il'e m ed jiimn frek,ens:1tergi,ning 
och s tonl utg[ll1gseffekter. 

THERMA har den s tö rta sorteringen a, 
radioapparatel', delar ocll g ramm ofontillbehöl'. 

THER)IA nä tanslutnings tlelar, såsom dros
sPbpolar , kondp lI~ :ll<Il'er. moh tftl1d o. d. 

THERMA clek trisk:l. grammofonmotorer för 
lik- och yä:s:elsl l'öm samt f.iii tl e n·erk, a llt av mark
nad ens el'kiinl förn iimsta fa brikat. 

THERMA elektroljllllc1 osor i a lla prislägen, 
u t\'al(] a efter omsor" -full prU\'lling a v t onomf:lng, 
klangfiirg och ski vslitnin;;. 

A.-B. INGENIÖRSFIRMA N 

THERMA 

S T O C K H O L M 

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

l'Ol:' UL~\R RADIO 

samma s lj ti 1'11 ('orllliga u (skii l'll ine; i llla ,((lw l.polen so m d n 
tidigarc hill' i landet I,;inchl »DJn aglobe», Jll en s:llmar de t 
"id elen sist 11,imncla i ll t~kärningen placerad e gllmmikorse t. 
Utskärningen ~ 'ig(':.'\ ba till nppgift att m inska vil'velström~ 
fi irlll "t,' rna i ma,gltN,'pO] PIl. I I'[trjl' fall ~Y1WS fii rl11srP11 a\' 
g'nllllnikOl·"et. icke I'ara 11:. gOll po':; itiv Firln sr. 

;':Olll hiitn];ll'PIl Il:! r l~golllllif:' ta lstriim"'jlol,' C'l'fol'(l ,l':l" e ll 
ing;Lllgstrfllls(Ol'lllntor till l1" l'\ <amlll H. Föl' iivrigt är kOIl
st;nktio ll Pll ut fi ird ('[ter nor mala riktlillje r. K OI;eIlS cli ame
tl'1' iir l~ cnl. Dp11 ,i l' gallska h,nt insprilld, s'l att maxim illa 
1l 1-~ I'iiJlg-11iJlgen 1'1"111 I-i!olii get llJlpgil r till knappt l mm. Tal
striilllss polplls (li8J11etpl' ,i l' :32 111m. Mngncthll sp.l har synner
li ge ll ~mtl dim ension er. MagJlNh('rillg, ,, u 'ömmell uppgår \'i,l 
220 yolts Sp,i11ll in g till en(18s t 55 mA. 

Yi ha pronl t llijg talare11 i fri'tga fcir reproduk tion al" 
gl"t1Il 11 lOf"lI11111 Si lc lliirl' lll lUat,,!l('s d e11 ;)\. (-\'ell lle parallell 
kOI)[llarl,~ k1'aHpen toder (C44:3) genom en omkoppJi llg",ba r 
trall"Corlll ator pi'l 42: l. 18 : l. 10 : l o. s. ,. De båda för;" r
lI ,i llllld a oJTI :;,ittllingstalcn gi"tvo biisla re8ultat. En k onden
sal'o l' p: ;\0110- 10,000 cm . ö\- e1' prilllärlindning-en ur nästa n 
nii'lhiilldig. (Detta giill rr vid drift med pentoder.) Atergi"
ning", n l-a L' ren och Idar och de ]:ol,~a toner na kommo fram 
tillfl'prls,-<tiillande. Om l1ö;z"t;t larrll UV'n i 1:1n,!!; I"Ill'i!!; drift bi
beh[lller ~ i\la gorla (',geJlskaper, lll;l~te IUlllSITlIklioncn a Jlf'e ~ 
;::~'Jll1E'rli~e n lyckad . 

.'\.-8. Turitz & Co., Göteborg, har ins;int cn \-ii xcls tröm;;
mottagare »ZIt 43/ 7) fUr provning. Motlaga ren har il rör: 
ltB:\' 1004 - IaJ:\' l OD4 - l{.ER 164, ;;:lllit ett likril;tfll'l'öl' 
R GS GO-L V('Jl lir o !llkopplillg~har f,;r olika niitspiinnill,gfll' . 
Yi ,ih, rkolllllHl "H('r fiin' (agna pro\'. 

El. A.-R. Siemens Il:! l' uhliippt i nHlrknadc n ett \';ixeJ
q( rijmsdri\'ct j;raftWrstiirkar-, 'lutsteg med en u tg,t ngs('[fpkt 
a\' JO \\-nlL, llYSetr föl' anslu tn ing ti ll en J\ormal rl.llldrndio
mottaga rc c llf'l' gr:tmmofonflirsti[rka1'('. S icm ens levf'l'etar 
ii ven s peeipIla förstii 1'1;:a r,. fiir dc tLa iin cl:l\ll:\ l. Yi , terkolllmll 
till tlelllla inrrp~s! IJlta 11)'hr t ('ft!? r företngna p rOl- JIled tlen
sa mma. 

Physikalisches 
Labora tori um 

EUGEN 
REISZ 
Lågfrekvens
transformatorer 
och Pick-llpS 

Användas nästan uteslutande av samtliga euro
p eiska rundradiostationer, vilket torde vara 

bästa beviset för den överlägsna kvaliteten. 

E n s amfö rsäljar e 

för Sverg e 

INGENIÖRSFIRMAN 

Lindberg & CO. 
27 KUNGSGATA N 27 

STOCKHOLM 

l"rågil. oss om Ni el ar riktigt 

säkel'. Ett korrekt svar kall 

vara viirt en hel al,parat. 

P ;L p;l'lln ll al' att \',h fr:Igoanlellling P~l ~enastc tiden bli
\'it ii\'e rhopall mell arbete, m:"lste v i fU l' alla dem, som in
s, inr]a fiir frilgll inga r, betona, att Yi fUl' nänarande ej kun
n,1. ,~n rn.nt('ra omg1tuncle, bes\,[ll'ande ay d essa . Vi ha emel
lcrl i<l jus t i dagarna omorgani serat fdl goan1clningcn , va r
f ör Yi i fo rtsiHtningen bli i s tä lll'! ntt i än högre grad slit 
I":ha lii .:a1'e till tjiinst med d d och upplysningar. 

Yi få mycket ofta mottngn förfrugningar ang:'l.e n<lc 1'0 
diolll o t ta ~are ocll dylikt n tan att : amtidigt fi'L del a l' nlid
I-,indiga un t'n . Uppgh- alltid typ och fabr ika t :'i riir, tran s
fo rmflto rpl' o, uyl. oell lämn a för ÖVl'igt allft tillgängliga 
Uppgiflcr angfLende apparaten ifr[lga . D etta undel'lättar i 
hög grD d beS \'arDmlet, ger iil'en .:;\-aret större ,ii l'lle samt 
~pa rar tl (!. 

Flir enkla re frugor uttaw's en avgift av 75 öre + porto, 
d iket kan m edf:iindas i fr imärken. För utarbetande av 
koppling~schemata uttages en a ygift allt efter arbetets 
omfattni ng. Förfdgninga r ang-[lende i tidskriften heskri \"na 
mottagare, exempelvis rörande kiingligllet, selektidtet o. 
s, Y., besyal'a s mot endast porto. 

Frågea\-'delningen h ållps tJ. ll svi'd rllre öppen för teleJion
förfr gningar yarrlngar kL 4- G och lördagar kl. 2-3. Dock 
besnnas hiirYid endast f rågor av mindre omfattande natur. 
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OdeolI har bland sina !SI'nn te nyhe ter ett par svenska 
saker, s om ha alla utsikter at t bli succcser, en såno-skiva 
och en med jazzorgelsolo. Det är opera~ångare Folke Cem
br leus och John Malm som s tå för dem. Hr Cembneus 
sjun." er »S tjärne\·j(» o<.:h »Lilngt a ns ii» (A 162771) . en för
nämlig skiva va rs ln·alitet knappa s t influeras a v att or
ke."te r ackompan jemanget på ina ~ tällen är något grumligt. 

J ohn ::Halms jflzzoro·elsolo, »Lycksalighetens ö» och »Gyl
lene drömmar» (A 1ö2780) tir j sin genre en högklassig 
sak, fullt i klas · med de bäs ta utliindskfl. 

lti chard Tauber kommer den na månad med ett par in
sjungningar ur »Vik torias H usa r», »Good ni:::ht» och »Par
don, madam e» (O 4982). E n bravurskh·a, kan ske litet för 
konstlad på sina ställen, dramatiskt. överdriven, men en 
sak a, det slag som man ögonblickligen fastnar för. 

?-i' ii s tan i samma klass ligger k:unmarsångerskan Elisabeth 
R ethbergs insjungningar Ut" Zigenarbaronen och Figaros 
bröllop (O 4976). En mera lyckad grammo:t'onsopran fär 
man leta efter. 

Dajos Bela .·t6.1' med sin orkester föl' någonting som kal
las föl' »Mosaik» (O 6(54). Det är en smula underlig kom
pott a v gamla fransiise r, folkvisor, .·peldosemelodier och 
int(~ sil litet cirkusmusile B esW mt en rekordskiva i Tysk
land, men ~ rt speciellt tysk at t man inte ~enterar dpn riktigt. 

»Morphillm» och :s>Mimosavals» ur Geishan (O 11366) ge 
en verkligt god dansskiva. 

Erns t Rolf ]Jroducerar sig i ett potpurri pit mer eller 
mindre o·a01la bilar, sammanfört till »Kalle i Dalen på 
dansb anan» (A 102(79) . Den ~ak"n har sin givna publik, 
men den kunde be.: t '.im l ha 'Yjor ts lite t m era klat~ehig. 

Slutligen t d l. Svell -Olof Sandber g p{l got t och ont. »Lite' 
kärlek mas te m a n ha» och »Släck alla ljus och s täll dörren 
pil. gllint» (A 1ö27 3) ge en SOS som Ulan inte ofta hör, 
en som ilven elen sura s te SO S·kritiker m il. te gilla. Men sa 
konsta terar ma n r t.t å terfall i »Bröllopsklockor i Hawaiil> 
och »Bella Siguorita» (A 162787), som är rent od räglig. 

Husbondens Röst har en Hylton och en Ambro~e, bada 
dansslövor av förnämlig klass . Beträffande »Confe in'» och 
»Swingin' in a hammock» (B 5910) m i te dock sUg·as , att 
de inte äro bland Hyltons allra biis ta. Särskilt i den >sist
nämnda hade man viintat något mera. Ambrose har dit lyc
kat. bilttre med »J'm doillg that thing» och »My sunshine 
came on a rainy day» (B 5946). 

Marek \Veber p res Ilteras på två skivot". »Du bis t mein 
Morgen- und me in Nac,ht gebetchen» ocll »Argentina» (EG 
204, ) , den senare inte alldeles ny, ge os den Marek Weber, 
som vi äro bort::; ldimda IIJed.» lle.· f li r E'ueh, scllunc F rau'n» 
och »Signora» (E 2147) kommer en hal, klass under. 

Hanns Bingangs or kester är fiir t rä ff lig i » '!Isa no va» och 
»Himlens alla s tjärnor» (X 3( 68 ), med refräng äng av Da
niel H ertzman och Astrid \Vedberg. 'asanova iir fl'r bull
rande och rutschig för Her tzman. As trid Wecl berg är god 
men om henIle ~ Tt dl som om 7::Hflh Leand er ,,[iller det be
stämt, att mall bör se och höra henne samtidigt. 

AM E LIN S 
Nätlransformatorer kvalitet, 
bränna icke ihop. Alla gängse 
förekommande typer finnas. 

Arnelins Elektrofabrik 
stora Bältgatan18 - stockholm - Tel. Ö. 40147 

Språk
engelska, tyska, fran· 
ska, spanska, ryska 
lär man enklast hos 

Herrnods 

Anodspänningsapparater 

Innan Ni köper nytt anodbatteri, bör 

Ni prova en Ingo eller Hoefs anodap

parorat. Begär en apparat på 5 dagars 

prov mot fraktkostnad. 

Ingo för växelström .... kr. 38:
» likström •..... » 28:-

Hoefs» växelström., .. " 46:
• med torrlikriktare ... » 54:-

Sälias på bekväm avbetalning med B, - till 16, - kr. i hand
penning och 10 kr. pr månad. Begär prospekt. 

K. BROBERG, Malmö 
s. Promenoden 1, Tel. 3732. Postgiro 37688. 

~~~'" ~ ~:?7~ 
~ELEKTRISKA~ 
.~~~" ~~~ .artiklar, radiO, grammofondelar, n t-

material. läroböcker, ritningar. Begär 
katalog. Clas Ohlsson & C:o, Insjön 
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Fred Winter ocb Daniel H ertzman ba å s tadkommit en 
för t räfflig da n ~kiya med »Roma ntik» ocb »Liksom en blå 
f örgiHmigej» (X :1671 ), a v vilka dock den fö r r a bjuder 
på ett slu tackord som säkert . kulle kunna. Jrrämmn bästar. 

Ytterligar e en danskiva av kl ass är >Salta biten» ocb 
»Ankan'al en» i inspelningar av Fred Winter ocb R agnar 
Sundquis ts kvintett (X 3669 ocb • 3674 resp. ) . Ni! Ja
cob!> 'on stå r för r efl'iingsången ocb de t gtir ban pc pricken. 

»8 kidlöpul'valsen» ocb »B rayo bravissimo» (X 3677) är 
en dragspel .·kiva av T ognareIlis k"l"intett, som man gott 
kan sp en "od upplaga. 

Brunswick har sänt oss t I'e högkla, siga skivor. ~Football 
Freddy» ocb »Don' t " ud my boy to pri on» (A 8913) är en 
originell ocb Instig historia. :. dios amigo» ocb »Tuito jue 
men tira» (A 8921) ligger nära t oppen bland allt vad dans
skivor vi böl't. Men allra förnämligast är »Beyond the blue 
hOrizon» ocb "Maybe it's love" ( 8 52). Pbil pitalny är 
en ny Hylton ocb här bar ban kommit upp i jämbredd med 
den engelske bäxmästarens allra starkaste saker. 

Polyphon bar gjort en inspelning av de gamla, evigt nya 
Straussvalsel'na »"\"Vien, 'Veib und Gesang:> ocb >An der 
schönen blauen Donau» (23718) . Ber enys ungerska zigenar
orkester 1ir överlä"'sen och hade varit värd ett bättre öde 
än den här mött. Tekniskt är skivan mindre lyckad . 

»Kind dein Mund is Musik» cb I>Eille Liebel ei so ne
benbei» (23728) samt »Alles fU r eucb . cböne Frau ' n~ och 
:l>Macb r otes Licbt, wir wollen Tango tanzenl> (23740) äro 
ypperliga dansskivor , för vilI,a Pa ul Godwi n st1l.r. 

'l'iIlsammans med HiImer Bor....eling gör (iodwln en serie 
svenska aker. »När polskan gå r» ocb » nkarvalsen~ (XS 
43085) ä r god »gammal» dansmus ik. »Bella signorita) ocb 
»Bröllopsklockor i Hawaii :» ( S 430 7 ) gör m ed litet mer 
kläm ocb mindre sentimentalt än vad. O presterat. T auber
insjungningen av »Good nigbt» . ör a t t mlln bar svi.\. rt att 
förli ka sig med Bo rgcling, men motsidan upptar en god 
sak »Romantik» (XS 43089). F ä nib' och u r se ntimental är 
s lutligen »Clownens melodi» ocb »En enda n t t» (_ S 43093) . 

Allmogespelwii.nnen Evert Sablberg ocb Bernba r d Svens
son sttlr för »LiIlstintan» ocb »Spelmansmar bI> (SS 49368). 
Utmärlda sake!' i sitt slag. 

Slutligen komma Spelmanspojkarna i »Drömda tonen ocb 
»Skrat tpolka» (XS 49370). Dragspelet bar visserligen svll.rt 
att hanka med i börj an, men annar~ iir det Spelmanspoj 
karn as va nliga kläm p1l. skivan. 

En liten sak skulle wau å gärna vilja be Polypbon om. 
Vore det inte mÖj lig t a t t f ve n s k t e x t på de sven
ska inspelningarna'? »Drömda tone r» s P e l a t av Spelmans
p ojk rna, »Clownens welodi I> ii j U U g e t av Ellmer Borge
ling, det stöter även den, som in te är så värst känSlig.. 

O c il t e. 

STENOD-RADIOSTATEN. 
(Forts . fr. sid. 86.) 

frekven ff:r~tärkare och detektorkonstrllktion? Att ~å yerk
ligen iir för hållandet må ste anses vara en given ~ak, ocb 
detta förbll.llande har för övrigt varit en flv sidbands
teorins ~ töttepelare. Förhå llandet kan dock förklaras på 
ptt helt annat sätt. 

Låt oss studera en svängning krets, vilken påtrYCkes bög-

NYTT! 
ERICSSON 4aPOLIGA HöGTALARSYSTEM 

Pris Kronor 1&:""": 
T irl landsorten mot postförskott 

Telefonaktiebolaget L. M. ERICSSON 
Utställningen Södra Kungstornet 

POPULÄR RADIO 

frekventa svängningar, som äro i resonans med vii n«n ings
kretsen. Det u pp. tå r då bögfrekventa svängningar i uen na . 
Om (le ;nkom mande vågorna uppböra, Sl slu ta r inte ström
men i svängningskretsen omedelbart utan den dör bort i 
ett tempo, som är i allra bögsta grad beroende a v kretsens 
dämpning. Ju törre dämpningen är desto bastiga re försvinna 
strömmarna. Och jn större dämpningen ä r, de. to mindre 
ii I' selektiviteten. Gäller det mycket selektiva (föga dämpade) 
kre! ar, sll. kan det förfly ta en betydande tidrymd innan 
sy,ini!;oingarna belt upphöra. 

Om man nu kräver att strömmarna i en svängningskrets 
skola uppböra fullständigt eHer varje påverkan, innan den 
n iis tfI kommer, sii komma vi dl! den slutsatsen, att ju lägre 
diimpuingen äl' (stor selel,tivitel) i mottagaren, de~to lägre 
mås te frekv ensen 110s p,'lverkningarna vara för a lt det upp
!:tii llda villkoret skall fyllas. Om man påtrYCker ett större 
antal vllgserier pr sekund så få svängningarna inte tid 
att dö vor t mellan varje på verkan utan det blir i kretsens 
ström .. tä ndiga variationer, vilka äro analoga med de på
trYCkta. Men de bli mindre ju bögre modulationsfrekvensen 
iir , ty svängningarna i kretsen få då allt mindre tid att 
avtaga ocb nl1 sålunda aldrig sitt lägsta värde, innan nästa 
impuls kommer. 

Till och med i mycket selektiva kretsa r finnas s1Hunda 
samtli~'t pI modulerade frekvenser, f ast inte i samma inbör
des förb å lIande som de tillfört sä nda ren. I verkligbeten 
kan man sUga, att siindarens moclulationsgrad förändras i 
mottagaren på sådant siitt, att llen blir mindre ju högre 
modula t ionsfrekvensen ä r, och detbl i desto hö~re grad 
ju mer selektiva de ifrågavarande svängningskretsarna 
göra . 

Xii I' m a n har nått fram till detta viktiga re>;uItat så 
fö r tA r man, bur Stenod-radio taten kan erbjuda en så ena
s t· ende 1'clelctivitet utan att kvaliteten i reproduldonen lider 
dära v. Ty med h jälp a v speciella lågfrekvensför~tärkare har 
man möjligbet at t f l!. full kompensering för dplI olikbet i 
modulati.onsgrad som upp"t, r i mottagaren vill djupa och 
h ijgn toner. 

KRAFTDETEKTOR GER BÄTTRE LJUD. 
(Forts. f r. sid. 90.) 

begagnar kraftf ör tärkarrör, och man väljer då företräde. 
vis Rllltrör med en rela t ivt bög förstärkningsfaktor (B 
409, RE 134 eller liknande ) för fltt uppuå största möjliga 
känsligbet. 

P il grund av den Dc got s tö rre dämpning, som tillföres 
mottagaren med anledning a v den lilla gallerliicka n, medför 
användningen av kra ftde tek tor i allmänbet minskad selek
tivitet. Fi,g. 3 vi ar bur m an skall kunna rå da bot för 
detta mis~rörbålIande . Man kupplar tiIIedningen till detek
to rn s galler till ett uttag T på avstämuing~ ·polen . Däri
genom minskas dämpningen pii avstämningskretsen men 
eventuellt minskas samtidigt också känsligheten något litet 
med denna metod. 

På grund av den ökade a nod strömmen genom detektorn 
när man a nvänder kraftlikriktning ä r clet nödvändigt att 
man begagnar en lågfrekvenstl'ansformator ay rätt stora 
dimensioner såsom kopplingselement ti ll nä ttöljande rör. 
I:yC'utuellt kan man med fördel använcla den speCiella clough
kupplingen (se P opulär Radio februari 1931: Clough-kopp
lingen) . 

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

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

Ater{örså'/jare antagas. 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 
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G R lA M M O IF O INI 5 K D VO R 
MA RS 1931 

Under denna r ubrik lämnar P O P U L Ä R R A D I O en fullständig förteckning över nya grammofonski
vor, som under mänaden utsänts I handeln. Uppgifterna ha lämnats av respektive grammonfonfirmor. 

Ni har sålunda här en samlad översikt av nytt, som finnes att välja på, 
och slipper bläddra i en massa kataloger. 

Förh:ortni n gur: (r8) refloä.n l;"s/ln g . S iffran (20) efter kltalognumret betyder 20 cm...k i m . s Urrnn (30) betyder 30 cm. ski
\'or. F Jnnes ingen sitfra utsa.t.t efter kn.ta.lognumret å r s kivan 25 Cln . 

COLUMBIA. 
B. 	 C. Strnndq'dst, Brunh:ebergstorg 13, 

Stockholm, och Hälsingborg. 

KONSERTMUSIK: ORKESTER. 

lmeri cun Medley. Potpourri. Scottisb 
1I1ed ley. l'otpourri. (Arr. Sumers.) D e · 
b roy Somers Ork. 9425 (30.) 

r o nsert i A-moll f .jr 1,Ia no och Orkester. 
S del. (Gricg-.) I g nuz Friedm ann, pi a no. 
0446-49 (30.) 

' dl." nyn yu rlden. Sywfoni Dr ;j . op. 95. 10 
del. (Dvorak.) HfL l l~orli:este rn . (Dir.: 
Harty .) L 1523- 27 (30.) 

Kronjuvelernn) . O uvcr t u r e . Del 1 & 2 . 
( f~ub r. ) Bo urn Plllouth :\Iunicipu l Orch. 
(Di r . GodCr .y . ) DX 77 (30.) 

,R ay mond" . Ou\·er t u rc . D e l l & 2. (T h o
m as. ) L ond o ns Sy m f oni Ork. (Dir . P itL) 
DX 10'1 (3U). 

l ka{l cm is 1c :E'est"ouver t n rp. D e l 1 ~. 2. 
(Brahms .) Wilhelrn ~Ie Dgclb er g-s O r k. 
LX c (30.) 

lkndemi sl, Fest.oll\'cr tur• . D e l 3. - Sym
foni n:r 1 C-moll , 3:0 satsen. (Brahms.) 
Wilhelm ilIeng-el bergs Ork. LX 58 (30.) 

rohn Ericsson-marsch. - hlus ikmästa ren. 
Marsch. (Austin.) ol u m tl ia i\1iIi tä ro rk. 
77 1. 

~znrdnsfursti nna.n . Potp o urri. D el 1 & 2. 
(K~ 1rn 6 n.) Columbia Salongorlc DI 174. 

)onauwellen. Val. (Ivanov ici.) - Gn Id 
och sil ver. Ya] :; . (Leh!i.r.) I sy G elgers 
Ork. D V 182. 

INSTR" SÄNG ETC. 

Hd foll, " at home. (F o , te r.) - Home, 8w C6t 
h omo (I:l'is ltop .) .Tes" ie Broughton, kODtra
al t , m ed ork. 137 (öa.) 

'Iantagesånger a) Old fo lks at home; b) 
My o ld Ken t uck y home ; e ) Ca rry Ole 
bac k to old Virginie; d) Old b lud: ;roe ; 
e ) Dixi e. (Arr. Layton & Joh D, tone.) 
Layton & Jollll , ton e , <.Iuett. 9318 (30.) 

ton do i Es s-dur, (Hummel.) - Viennese 
da.nce n or 1. (Gaertne r.) Ig-naz Fried
m'lnn, pia no. L 1750 (30). 

"'" Ca.mpanellll. (Li s zt.) - P reludo i Dess
dur. (ChopiD.) Ignaz Friedmann, piuDo. 
L 1804 (30.) 

länskenssona.ten. 4 delar. (Beethoven.) Ig
naz Friedmann, piano. L 1818·19 (30.) 

Polonäs i Ass-dur. Del 1 & 2. (Chopin. ) 
I gnaz Frie dmann, piano. L 1090 (30.) 

Alt-Wion. D e l 1 & 2. (Schubert & li' ried 
man n. ) I g- naz Friedmann, pia no . L 2107 
(30.) 

Borceuse. ( Chopin.) - Minuotto. (S uk.) 
IgDaz l "rie dmann, pinno. L 2260 (30.) 

Scherzo i E -moll. (~rencl e lssohn .) - E U" 
dnnse. (l"rie dmann.) I gnuz Friedma Dn, 
piano. D 1558. 

R.omans i E.s- d u r. (Rubin s t e in.) - Hark, 
" arl<, the InrI . (Schuber t .) Ig-naz Fried
mann, pinno. D 163f3. 

near the bells . - a) I see my love at the 
wi n dow. b ) CnIliol,e. Lions Qua'rte t of 
Sea t tle . 5170. 

Pla n to gcmPlodicr : a ) Oh, d e m golden s li p 
per~; h) :'\!a rchiIlg tlI ro u g h G co r gla; 
c) O ld fu lks u t ho m e ; d ) POO l' old J eff ; 
e) U 's g w in b ac k to Dix ie ; f ) P OOl' olcl 
.Toe; g ) Oh, honey my h o ney ; h) 101y 01(\ 
l\.entuc ky borne; I) So cur ly iD the mor 
ning; j} )! a Rs a ' · in the coid, co ld 
g r ou nd ; k) Ca m ptown races. Hermnu 
F inck. · otit. D B 155. 

S w anee R h'er lIr.dley. Potp ourri. Del 1 & 2 . 
(Arr. F ill lA. ) Len FiIl is, banjo m ed pi n n a. 
DB 27fJ. 

An der echönen, bla nen Donau. Del 1 & 2 . 
( St rIluss. ) Eng-e lska Radiokö ren, med 
ork. DB 301, 

Andante och rondo cuprieci080 . Del 1 & 2. 
(;)re ndclssohn.) Irell e Scharrer, piaDo. DB 
30G. 

Cnro ntio b e n. (Giordani.) - Princesita. 
(.Padilla & Palmer o.) Dino Borg-ioli, ten or , 
m ed o rk. DB 340. 

Lie besfreud. - Liebes leid. (Krei s le r .) Zi no 
F raneescatti, violio, med. piano . L F 4-:1. 

POPULÄRMUSIK: ORKESTER. 

Sjung en li ten "ång. Step. (SaDdber g & 
Car~te J] .) Tv'\' tllrnr. Tango. (Berg
qu ist, Rubens & Grothe.) Columbia Dan , 
o rk. (rs.) D S &86. 

Är du ensam i UlQrgon kväll? Foxtro t. 
- Amourinermar8cb. (Wc ie keI & L ee. ) 

olumbia Da nso rk. (rs.) D S 587. 

När l tära l' du ler . Vals. (B urke--N ils 
Georg.) - Iiys.en. T a ngo. (San dbcrg-
S(lndberg-.) Columbiu D ansorl:. (r s. ) D::i 
500. 

Ingen "ar so m du. Vals. (Snltlberg-.) -
Gttmmelpolskan. Ham\)o. (Ewald & S!ing 
P e lle .) Tip -Top Band. (rs.) DS 608. 

En ring, ett b rev, ett Iwnter!eJ. Vals. (Ahlin 
& Altde .) - Rom mig till mötes, Adol!ina. 
Onestep. (lJ'.olli:elin & f1ytt-JohaD.) Tip
T op Band. (rs.) DS GlO. 

Bergslagstrall. Foxtrot. (Fo lkeIlu & Hy tt 
Joltan.) - 'l'admt och betalt. Val s. Ewald 
& RUllo.) T ip-Top Band. (rs.) DS 611. 

D e ' ska va' en Sjömn n till de' . V a ls. - De' 
ha \' i at t bjudn. p å . F oxtr ot. (Gander & 
Welam so n.) Redvitt Band. (rs.) DS 624. 

Blott en g-ång-. F ox trot. (Aspelin & Stan
ley.) - AUn. " ä g a l' leda hän mot kurleken. 
Foxtrot. ( J.:ge & U edquist.) Redvitt Band. 
( r5. ) D S 62!). 

lilein e b londe Grete. :Foxtrot. (Kollo & 
Pflanzcr.) - Meln LIebeslied mus . ein 
Walzer s eln . Va ls . (Stolz & G ilbert.) Co 
lumbia 'l'aDzorch. (rS.) DC 98. 

Dn blFJt mein 1orgcn- und mein No.cht
gebctchcn . T ango . ' r F. : »R b en la n dets 
dotter» . (Kransz, Hardt & W n r dcu,) 
'Va n n" b iot do sO trau rlg. T a n g-o . (Gu t t 
m an , Dostal "" A Jll berg. ) Co lumb ia TaDz 
o roh. 	 (r •. ) DW 2040. 

Swin g l o w, sweet chariot. Fox t ro t. (Arr. : 
T rcmnine. ) - Therc's one mon~ r i ver t o 
CrOS8. l,'ox trot. Panl Tremaines Ork. (1' 8.) 
CB 111. 

Steamboat Bill. Onestep. (Arr.: Tl'c m aiDe .) 
- 'Vhen day's work/s all be do ne. F~ox
t rot. Paul TremaiDes O rk. (rs.) CB 13 . 

Bye, bye blue.. Slowfox. (Ramm , B en Det, 
Lown & G r y.) B ert Lowns Orlt. (rs.) -
Mug song. One tep . (Qaskill.) J ohnny 
Walkers Orl,. (rs . ) CB 139. 

Cheer up good times are coming, Step. 
(E:lages & Greer.) - Here comes t h e sun. 
Foxtrot. (Wood s " Freed.) Ted Wallace 
Ork. (r s .) CB JB2. 

Don't tell her what's h allpened to me. (De 
Sy lva , Brown "" Uc nders on.) Slo\vfox. 
_ c ve r 8wat a· fly . F o:x:trot. Jack Paynes 
Ork. (r,. ) CB 190. 

I bl'ing a love 80ng. F ox t rot. - You will 
r emember Vienna . Vals. (R o m berg & 
Hammerstein.) D c b r o y Somers Ork. (rs.) 
cn 200. 

Thre" little words. Foxtrot. (Ruby & Kal
mar.) .- Sing. F oxtrot. (Mey e r & J ohn
son. ) lpaDa T r oubadourB (rS.) CB 203. 

I' wect Jennie Lee. Foxtrot. (Donalds on.) 
L oving ) ' ÖU the \vay I do. S lOwfo x. 
( Scholl, lIIorrisey & Blake.) Ted W allace 
Ork. (rs.) CB 205. 

1I1emories of you. ox trot. (Razaf & Blake.) 
- You're locky to mc. Foxtrot. Billy Co t
tons Ja"zb a nd. (rS.) CB 206. 

Oka.y, baby. Foxtrot. (Tracey & Pinkard.) 
- I want a little girl. II'oxtrot. (Moll & 
Men cher.) Jac k Paynes Ork. ( r s.) CH 208 . 
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In my h ",. r t, it'. you. F oxtro t. (O'Fly no , 
Hich '" BoHm an,) - J\ big- bon()uet for 
YOU. Slowfox . (Si mons & K a hn.) Paul 
'Wilitemuo s Orle (1'8.) CB 210. 

INSTR., SÅNG ETC. 

Sverige är bäst iind i\. Val s . - ' 1immerbY
mnzurJm. H an ncl l &. Gylling, d ragspel. 
7tri~ . 

Granbach:nvuIsen. Cl[arcu ~ 'o n. ) - Anne-l\Ia
ries fiir ."!'" bul. Va l,. ('Wahl,tr öm .) Jahrl s 
Nyhet"kvin te tt . 1G207. 

Hopp sunta Ii '" Ina . (:\' o r rleen.) - Tjo
lantll. 1\ j o' . Fabian Skriillbom, "d og m. 
dragspel. 16217. 

D~·ir hemma. (Allde.) - En Ajöman tar från 
land till lnn,l. Torbern Cn s,e l, sAn g m. 
ork . 18417. 

Nubbvisor. Potpurri D el 1 &. 2. ( E \·ald.) 
Cnlle J:I u.gma n m. fl., sil. lIg m. p in no . DS 
5ne. 

Tur i oturen, (Bob·i(l. ) - På a.vbel.nlning. 
(Ewald.) Ca lle Hagman &. Rulle B ohman, 
diulog. DS 599. 

Wa.ildld. (Anderson.) Woi-wai-ka. 
(Brockma n & ,Johnson.) P apeet e J:Ia wa iian 
B aud. DS 600. 

K'~tte-J(nttegutt. Sjöman s vals. (L ee &. L e
w is.) - Mi'la.reva h en. (Ege & H d qui t .) 
Colum bia drag s pel s k\'art 't t (r s : ]j ,\l!. 
qui st.) DS 618. 

Tnpp, tupp men ingen höna. Hambo. (Ul ke. ) 
- 1897-lIrsjazzen. B Ollnj azz. (n Un o. ) Co· 
lumbia Dragspelskvarte tt. ( r s.) D S 619. 

S\'\"lngin in 11, hammock. ( Se Yl1l0Ur, Q 'r Iy on 
&. ,Vendling. ) - 'Vithout m y gal. (Littl e. ) 
Lnytun & JOhns tone, du tt m. piano. DB 
3;)3. 

Jlawaiinn HuIn. sOlig . Arr.: Cunha.) P ua 
o ' r(ea.loha, (Hoo pil. ) Sol Hoopii s Kovelty 
Trio. (['s.) MR 217. 

HOl\tOCORD. 
S\'ensk,~ Homocord A ,-B., Stockholm 16. 

KONSERTlVIUSIK : ORKESTER. 

»Flyganu e Rollänuaren ». Ouvr·rtnre. Del 1 
& 2. (,"Vag n er.) Ucr line[' l'ymfoni Ork. 
(Dir.: Zweig.) X \)058 (80 .) 

Till E n len spiegels lustige Stre[eh e. 4 lIeIar. 
(S t r:l ll $s. ) Sywfoniork . ~Iilano . (Dir.: 
1!'erre ro.) X 9084-85 (80.) 

»Don Juan" , Ouverture. Del 1 & 2. (Mo· 
zar t.) Symfoniork. Milano. (Dir. : Guar
lI ier!.) X 9086 (30.) 

»D n tjuvaktiga simtall". Ouver ture. D el 1 
& 2. (Ross inL) Symfoniork. ~Iilano. (Dir.: 
G u a rnier l. ) X 0087 (30.) 

Ungarir-oche r Tanz. - Tanz uer S y lphide n . 
(Be rlioz.) Ur: »Fa u s ts VcrdammunJr" . 
Sym fo niork. Milano. (Dir.: Ne r!.) X 1)090 
(30.) 

l\Ifl rcia. Ca.. ..olus R ,ex . - F inska. Rytterif' ts 
lIIarsch. Kung\. Svea Livgardes Musikk~r. 
(Dir . : Gr ulld ström.l 16097. 

Historialm iI(arscher. D el 1 & 2. K ungl. 
"vea LivJru rdes ~1usikkä r. (D ir .: Grund
ström. ) lf;008. 

P(lp n Jiirn. valdpnrrHlsmarsch(·r. D e l 1 & 2 ~ 
K ungl. S\'ea I_"' A'a rde s Mu s ikk1\.r. (Di ,. : 
G r llnds tröm .) 16009 , 

}) Orpheu~ i underjorden)), Ouvel' t ul' P.. . D e l 1 
& 2. (Offenbach.) J e nä F espas Ork. 3461. 

»Ejn Morgen, ein Mitbl g, e in Abend in 
Wie n )) . Potpourri. Del 1 & 2. (Supp~. ) 
Jen u Fescu ti Ork . 3G{7. 

" Carmen». Fanta s i. D el 1 & 2. (Bizet.) J enö 
F escuR Ork. 3504. 

»Hoffmn.ns ~'\"ent-yr ): Intermezzo & B a l'cn 
r ol e. (Offe nbach.) - Friihlingslieu. Ofc n
d e lsob n- Ba rtholdy.) J e nö F sca s Ork. 
3714 . 

»Scltön ist die Welt», P o tp ouni. 4 del. (Le
b" r. ) Uerliner Symfoni o r k. (D ir .: Lehdr.) 
3944-45. 

INSTR., SANG ETC. 

S tudens Löjtnnnt. (Nygren-Fr iJlling.) 
llli.ja hönst,iu\'. (NygreJl-Karlr" ldt.l. Ani
ta Hallgren, S:1 Il g med s t r a kkvlDtett. 
10108. 

Burleslm. (S uk.) Sarabande Ciss-moll. 
( K ern.) Stefan 1!'renl<e l, violi n . 2742 . 

Un po<u Tris!e . (S uk.) - Orienta.\c . (C uL) 
Stefan 1!'ren kel, viOlin. 3255. 

Inlmer nul" Iäelu)Jn. - D e in ist m e in gan
zes Rerz. (T .ehiir.) '[; 1' : »D u, Land des 
Lä('h (: LII ~» . lians. H"iliZ B o lIman, t enor , 
wC'u urk. :33:38. 

l\J:.lllalninn Arip.. - Np.lIn. biondn a.rie . CMo 
~art.) U r: )Don Gi(lVnn ni ». !.vIichail Gi
tow8kJ', bus , med o rl,. :1682. 

Sorgmarsch . Del 1 &.~. (Chopin.) Raoul 
von KO {'~:J. l sk i, pia no. 3953. 

POPULÄRMUSIK: ORKESTER. 

LandnII1.valseu. - ( i ryclcsbo ham bo. (Gyl· 
Hn g .) Gyllings urags pels ork . 16102. 

öst ,, " om m å nen. Vals . (Syl vain- Dahl
qui s t .) Ur F.: »Brokiga b la d ». - Ellinor 
frå n Singapore. SjömanSva ls. (Sylvain
Lu nd .) Gyllings dragspelso rk. ( r s. Flod
ma rk.) 1610~ . 

J{oPp 8an, HeJ."n. Hambo. (Ander sso n.) 
H ornocord PopuH1rork. (rs. L Övil.s .) 
GÖk""I••n, (Jona sson . ) Hodde & Laar, 
drag-spe l. 1610;;. 

P å. min lilln. mnndolin. S low· fox . (En ri co
Ahdc. ) -r: ))Vusa teate rn s H.evy " . - !lIin 
ldirlel(, . ilng. Val s . ( H\l od~T:l' . ) Karl 
W ehles Orl'. (rs, Tjernber g .) 10)0(:. 

Tusen h:~innor har jag lUsk f\.t . Foxtrot. 
(Dardanell.) - Din bll . l, mo t mig log. 
Va ls . (Ulke, Sc hlcich & P e rwald.) Karl 
W e hles ork. (rs . T jernb e r g.) 16101. 

J a g unurar hur det känns. Foxtro t . (Sher · 
man-Karl Ewert.) Ur : "Va8a tcfltern s 
Revy » . . - Det finns sA manga.. "ac]cra sa
gor. Foxt r o t. (Helon- S tc \·c ns.) U r: 
"Sö dra Teaterns H evy )). Karl " fc IlIes Or k . 
(rs. Wa ll ~n.) 16109. 

11)0 procent. Fo x(. rot. ((Je lan- Stc"c n s . ) Ur: 
»Söd r a 'l~ e:ltcl'n s R e,·y) . - Zebran ur c t.t 
r a ndigt, dJur, Oneste p . (Lindberg- Karl 
Ewert.) Ur: »Vasatea ter n s RevY'" Karl 
, Vehles Ork. (rs. HU A' m an.) 16110. 

Grflnaun. G/8. (Linuahl- Kurl -Ewert.) Karl 
'Nebles Ork . (r, . L ä,:,".) - Det vore nil't 
rör mig. Tan go. (Meisel.) Fred Bird 
Rh~'tm ican 8 (1'8. ) Ur: »Vasateaterns 
R ev y)). 16111. 

Gå \l em och siig till lI111mma. 'Fox t rot. (Mc 
Hu g h- S teve n s .) U r: »Södra 1'eatern" 
R e vy ». - VolgllS ~tlng. Vnls . (Sandberg
Sa ndbe r g .) K a rl Wehles Ork. (rs . I se u o. ) 
10112. 

}·r.gelhandlnren. Po tpo urr!. D el 1 & 2. (Zel
l er-Hö~man.) Odeon Opero tte ns Ork. 
(rs. W ilkman.) 16114. 

POPULÄR RADIO 

Bakoni (Jen blå horisonten . Foxtrot. ("'hi
ting-Harlin g. ) T; r F.: »Mo nte Carlo». 
- T re ord. F ox t.rot. (Ruby.) Lud Glus
l,ins Ork. ( rs .) 10117. 

Dn blonde Liudenwirtin. Fo x trot. - Zu 
.ieder Liebe gehört ein GH1.8C~en \Vein. 
FOAtrot. (Krauss- Warden.) Ur F.: »nllen
vin pls lo v»). Hans Heinz. Bo llman med ork. 
:3 732. 

Tranmkönig-in. Tango. (Schmidt, Boelke & 
~l::lI'bot.) - Oh, p'rtiulein Grete. Tango. 
(Llossa s. ) Ur F .: )) Czikos Barone s ». Fred 
Bird Rhylmicans. (rs.) 3814. 

AiJieu mein kJeincr Gn.rdesoffizier. - Das 
Lied i.t au •. (Stoltz.) Ur F.: »Das Lied 
ist aus". ]'red Bird Rh y tmicao s. (rs.) 
3816. 

Gökvalsen. (.To nasso n.) - Lena Polka. (Me
wes.) J:Iomo co rdork. i Berlin. 3819. 

Im ,,,,cissen Röss']' j\rar~c b. - lm So..lzlco.m
me rgut. Bou d cla n s. (CbarelI.) Ur: »I m 
Wei f.;R(~n Rö~s ' l am 'Vo l.f~angsee». Fred 
Bird Rhytmica ns (rs.) 3825. 

1<.:5 muss was wundcrbares eein. Tango. 
" ' as kann d e r Si.':'i~mund dnfilr. F ox trot. 
(C h a rell.) 'Gr: »100 W elssen Röss'l am 
\Vulfg angsee ». Fred Bird nhytmican s 
(rs. ) 3825. 

Adien Dlein lcleiner Gnrdesoffizier. - Frag 
ni cht warum, Yul, (S toltz.) Ur F.: »D as 
Lied ist a us)) . 1!'red Bird Rhytmica ns. 3836. 

Pari. era. toujour Paris . Tall g-o. (S t ubb s
IIertol;". ) - Sinfonico. T a.nsro . (Perron .) 
R ola nd o Du Perrons 01'1<. 3!H(). 

)lon cur6 au couvelIt. Tang o. (Stubb s-
Hertog.) A BardJ. Tango . (Per ron.) 
Rolan do P e rrons Ork. 3916. 

Ge'}\'gctte, Georgette. Fox trot . Dreh dich 
norhnlnl om, bevor du g-ehst. Vals. 
(LC ll X.) Ur ]'.: »S usanne macbt Ordnung». 
E'red B ird Rhytmica n s . (r s.) 3026. 

Halloh un oiisse Fr,,"u. (Heymann. ) Ur F.: 
») I<iirlek oe ll b e n~·;in)). - Apropoa. (Livet 
u t :Hl li: Hrl c k är som e n bil ut tln ben s in .) 
(S yl \' i3110.) Ur: "Södra T eate rns R eyy" . 
F ,' el B ird Rhytmicans. 3933. 

The camp of the Cflmpus. (Greer.) 
'Vh ispering lIIoonbeams. (Jeanjea n.) Lu d 
G lu , kins 0 1'1<. 3934. 

SOllS les toits de Paris. Vals. - C'est Im .. 
comme ~a. 1!'oxtrot. (Morett!.) Ur F .: 
))Sil.n ge n om Paris» . F red Bird Rbytmi
C(llI S. 3008. 

INSTR., SÄNG ETC. 

R es t .. ntt.ionsmat. - Ful1sn tt. Gi)sta Lycke 
& Emil Fjellström, dialog. 16100. 

Extra, tilldelning-. - Flyttniug. Gösta Lyc
k o & Emil Fjell ström, di a log. 16101. 

Flidifln från B a rcelona . Foxtro t . (Lind 
berg-.) - )If"n .aå fort 80m j Ug får så jag 
l",n. F ox tro t . (Sylvuin-Ste \·en s. ) Ur: 
)) Södra T eate rns R evy" . 16104. 

Farfa rs ."ng. (Sånge n om näl, tergalen.) 
Adams entrös"ng. (Zell e r-Högm a n.) Ur: 
"Fnge lhandlUrcnl). E ric Alrun i \Vilkman, 
Srt 11g med o)·k. 16113. 

lIInddd. Paso D oble. (Rolter- Alex.) - Den 
t·rogue husaren. Mln se!l. (Frantzen.) Bo d
de & Laar, drag Ilel. 1G11;'. 

Hoch- und D ent8chmeistcr :\far8CIr~ (Ert\.) 
- Wien ;;'r 'Vien. ::IIarscb. ( C1chrammcl.) 
Hodde &. Laar, dragspel. 16116. 

lIonved Ba.nda. Fo. trot. - Pardon ma
dame. Val s. (Ab raha m- \Vll son.) U , : 
))Vik to ria s Husu f}). Eric Alrunl Wilk
ma n, s :lIl g med ork. 16118. 
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POPULÄR RADIO 

ood b e . Va 18. - CZllrda,s. (IIon blott i 
hela "ärId 'Il finns ,) ( .\br:lham- \Vils o n.) 

r: ) Vil~ tol'ias H u sn.r) . g ric A lrulli Wilk· 
ma n , s :\ n g med ork. l!l]10, 

roteslte. (ColJin s. ) Gustaf Vogelhut, saxo 
fOll med piano. - Laugh ing 111 rionette. 
Collins .) Kluri nettso lo. 36 9. 

Ur jeden gibt es wo ein ltleinca JIJidel. 
1flein I{cr~ h at Icis6 dein IJerz gt!'g r iis ~ t. 
Va ls . (Kra u sz- W arde n.) Ur F. : »Rhen 
vi nets lo v». lians Heinz Bollman, sång 
med ork. 3733. 

HUSBONDENS RÖST. 
Skandinaviska Gru.mmophonn.ktiebolaget, 

Apelbergsga.tan 56, Stockholm. 

KONSER,TMUSIK: ORKESTER. 

'Id Vi enna. (Lan ner. arr. av Krcm s e r.) 
Amoreltcntanze. Vals. (Gungl.) lIlare k \Ve
bers Ork. C 1941. 

:ranilenbuq;konseden. 6 del. (Bach.) Phila· 
d e lphia Symphony Orch. (Dir.: Stokow · 
skL ) D 1708--10 (30 ). 

Hans och Greta)). Preluuium. D e l 1 & 2. 
(Humperdincl") New Yorks Filhllrtnoni
ska Ork. (Dir.: Mengelberg.) D 19iiO (30), 

,us Offenhach. Uusterkoffer. Fantasi. Del 
1 & 2. (Urbach.) Marek W ebers Ork. Eli 
612 (:JO). 

INSTR., SåNG ETC. 

Rigolettol): Dyra namn. (V" j'dL) - ))Nor
dens stjiirna» : Aria. (.\f'·ybeer.) Amelita 
Ga lli·Curci, "opran m. ork. DB 1477 (30). 

Masl,ern,dbnlcn)). Det är du, som vägat frän 
mig rycltu.. (Verai. ) - »Bnrberaren i S€"
villa.»). Faktotumsnrin.n. (Ro:"sini.) Law
rence Tibb e t, bar. m. orl<. 013 14'78 (30). 

'reludium i E-moll, Op . 35, N:r 1. (~Ien
d e ls_o lll" ) - a) Preluilium i B-moll, Op. 
28, ~ :o 6. b) Preludium i G-dur, Op. 28, 
N:o 3. (Chopin .) Vladimir de Pachmann, 
piano. DA 927. 

~nda.st i Gud. - Om vi visste. Solskens
sling nr 10. (IIultman.) P.~ s tor J. A. Hult
man, s,mg med· ork. X 3627. 

(rista.Ilen den fina.. - Yårvinfu'lr friska. 
(Arr. av Hiigg ,) Nils Carl"tedt, tenor, med 
ork. AL 1159. 

POPULåRNIUSIK: ORKES'fER. 

Das Land des Lächelns)). Potpourri. Del 1 
& 2. (Lehflr.) Grosses OrkcRte r . EH 401 
(30) . 

[imlen8 alla stjlirnor. F oxlro t. (S ylvnl n.) 
Hanns Bingangs Ork. (r s . : Wedberg .) 
Ca8anOVu.. F oxtrot. (Lindbe r g-Ka rl 
Ewe rl..) Ilanns Bingrrngs Ork . (r s. : 
H e rtzman,) X 3ee 

. 
,nh:.arvnlElCljll ' jömalHn-als. - Salla- biten. 
Sjöman vak (Winter.) Fred 'Win te rs ork. 
(rs . Jnl<obsso n ,) X 3669. 

lär polskan g i",r. Hambo. (Ekström. - Ha
i1erittnn t.jo. Hambo. Fred Winters Ork. 
(rs. Jakobsson.) X 8670. 

Romantilt. Va ls. eW lntc r ,) I_II<8om en 
bli. fiirgli.hnigej . Vul ·. (Lundahl. ) F r e d 
\Vin Le r s Ork. (rs. H ertzman.) X 3671. 

Bröllo[)skloc1cor t Hawaii. "als . (Tom paon 
- 13right.) Fre d Win tcr s 01'1<. (rs. W ig
gers. ) Zigenarblotl. Vajs. (Szan to .) 
Fred ,'\"in ters Ork. (rs. Berg!;t l.'öm. ) X 
:1672 . 

Unr du Hett nånting, har du hört nånting. 
Foxtrot. (lie lan.) - lIIaurice, lIIaurice. 
Foxt rot. (We hle.) Ra g nur Sundquists 
kvinte tt. (rs. Jakob sson.) X 3673. 

Ankar\·al",cn. Sjömansvals . - Salta hiten . 
8 jöman.\'als. (\Viote r.) R agnar Sundquists 
kvinte tt. (1'8. Jakobsson.) X 3674. 

Skidlöpflrva lsen. (Olsen.) - Br,wo Bravis
simo. Hambo. (önnerberg.) S. Tognarel
!is kvintett . X :3677. 

Sju va<:krR flicko':. IIambo. (rs. Jonsson.) 
(Ulke.) G ös ta .Jon~son & C :0. - Ännu 
är det ingen som har klagat. Vals, (rs. 
Asp elin.) (Aspelin.) X 3678. 

En låt för hennes skull, Hambo. (Sylva in.) 
Eli .ommarliit i motorbåt. Val s . (Granath 

W est ling,) Curtz' trio. (rs. Ljunggren.) 
X 3670. 

Demunen. Foxtrot. (rs. \Vcdb~rg.) (Syl
vain.) ur F.: })Dant~ ~ry ste rien), - Hur 
jag .ngt det. Foxtrot. (W e hle.) H a nns 
BiD gan~s Ork. X 3M2. 

En månsl,ensnatt. Vals. (Ahde.) En 
skymningsstunil pii Hawa.il. Vals, (Brno,) 
Curtz' trio. (rs, Ljunggren.) X 3GS5. 

~leine Liebe, deine Liebe. Slowfox. - Zig, 
Zig, Zig. Foxtrot. (Lehlir, arr. av Dostal. ) 
TJ I': ))D as Land des Läehelns)). Mare k 
\Vcbers Ork. EG 1G8'1. 

Cu.rrambolina-CaraJuboletta.. Onestep. 
Ninon, Du Kind der Stadt Paris. S1ow
fox. (Kahnan-Englind.) Ur: ))Viole n frlln 
~Iontmartre». Dol Daubers Ork. EG 1929. 

:ilIlJndlied. S lowfox. - Ein Russ im FrUh
linl:' . F ox trot. (Kalman-Englind.) Ur: 
»Violen f rän Monl:martre». Dol Daubers 
Ork. (rs.) EG 1930. 

Wa,s weiRs c-in nie geldisster Rosenmund. 
T ango. - Du Vf?\ilehen von l\lontrnartre. 
Val" (Kalmlln-Bng!ing .) Ur: "Violen 
fr,' n ~[ontmartre». Dol D a ubers Ork. (rs.) 
E G 1031. 

Du bist mein lUorgen- und mein Nacht
I:'ebetchen. Tango. (Kranz-r; ttlinger.) ur 
l'.: »)Die Lindenwirtin ) . Argentinn>. 
Paso doble. (Alle n , arr. av Platen. ) lI1arel< 
\Veb ers Ork. (rs.) EG 2048. 

Signorlt. Val~. (Abraham.) Ur J;' »DPll 
sjnn;.::ande :-;t.aden». Alles fUr euch, 
schiille Fra,uen . Boston. (G r othe.) Marek 
Webers Ork. (rs). BG 2147. 

Looldng at ',You. Foxtrot. - Let me sing 
..nd I'm happy. Foxtrot. (Berlin.) Ur F.: 
)))!;llrlmy». Warings Pensylvanians. (rs.) 
B :,.\70. 

Swin.trin' in a hammock. Foxtrot. (Seymour, 
O'l' lynn och \Ve ndling.) Confessin'. 
F".,uot (Neibul'g , DOlLC'herty & Rey
noJus.) Jack Hyltons Ork. (r,.) B ;:;910 , 

On a little ~treet in Honolulu. Vals. (Lewis: 
- Shel'roau .) .'Ul throng-h the night. 
Va ls . (Yori" Clarke & V:lllee .) Hilo IIu 
wniian Orch. (rs.) B ;:;0:30, 

One more 'V>tltz. Vals . Olae Hu;::L & 
Fiehls.) Ted Fiorotos Ork. (rs.) - I'm 
lf'nrniu,l!' a. lot fl'oln you, l~'oxtrot. (lHac 
Ilugh & Fields.) Johnny Johnsons Ork. 
(r.,,) B ;;932. 
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Go llome nnd tell your otOther. Foxtrot. 
(~lne Hugh & Fields.) - TElp your feet. 
F oxtro t . (Brun.) Jack Ilyltons Ork. (rs,) 
B 5039. 

l:'ou will remember Vit;mIla. V uls. - I bring
a love Bong, Foxtro t. (I1.f1 mmar s tein
Romberg.) Ur F.: »Vlenne,e ni g h ts» . Leo 
Reismans Ork. 

I'm doing that thing. Foxtrot. (M Hugh.) 
Ur F.: )) Love in the rough ». - My snn
shine ca m e on a rainy d ay. Foxtrot. 
(Campbell- Conelly.) Ambroses Ork. (rs .) 
B 5946, 

En g,'lng till ".tren. Sjömo.nsfoxtrot. (Ahlin 
Ahlle.) - Ya' gör de' bara sleutan går 

hemåt. Sjömansvals. (Lars El'ilc) Kos ter
kapell e t. (rs. Hertzman ,) AL 1118. 

När vågorna vagga. Vals. (rs. Egge.) (Lind
b erg.) - En 80mmarm,tt på Katteg-att. 
Vals. (r s , Hertzman'.) (Wahrborg.) Fred 
Winte r s Ork. Fl AL 1123. 

Uysingsvalsen. (Hunter.) - Havsörnsvala. 
(Taube.) Scandia 'l'og narelli s Ork. (rs. 
BrOlin ,) H AL 1128. 

INSTR., SåNG ETC. 

il. pair of hlue eyes. (Ker nel!.) - I feel you 
near me. (Mc Carth y- IlanJey. ) .John ~re 
Cormick, tenor, med ork. DA 1113. 

Li~~l e Boy Blne. (Kev in .) Ur F,: »Hjärtats 
' dn,g)) - The Rosary. (Ncvin.) John Mc 
Cormick, tenor, med ork. DA 1116. 

You will remember Vienna. (Romberg.) 
I l>ring- a love 80ng. (Romberg. Ur F.' 
»Vi C!nne~e nigh ts)). Richard Crooks, te nor, 
m ed 01'1<. DA 1174. 

er)'in' for t he Carolines. (Lewi , Young & 
Warrell.) - ))High society blues)). Pot· 
pourri. (Hanley.) Raie da Costa, piano. 
n 34,,0. 

Sång pä. däck. (Karlsson.) Kalle Karlsson, 
s:ln g med urag$pel. - Rövarhövdingen. 
(Johans son.) Eril{ Joha n SSOn, säng med 
lula. X 3626. 

Skrlilllt. Pols ka. - Tre Värmlandspolskor. 
Hambo. (Hahn.) Gunnar Hahn, dragspel. 
X 3029. 

Pardon mll<lame. Vals - - Gooil night. Vals 
(Abraham-HaUden & Wilson.) Ur: "Vik
toria oc h henne s husan) , Daniel H ertz 
man, gung m ed ork. X :3680. 

Du ~,,\r Rom e n liten prinRes8a.. (Ka.1man
Eng liud.) U r : »Viole n l'rlln J\:(ontmartre)) . 
- ],' r a n öknen dc,t b r u 8ar. (Romberg
H olzhansen. ) U r: ))ökensån gen». Jussl 
Bjö rlin g , s. ng m ed ork. X 36 

Stran,lhugg. (Andersson-Dol[f.) Alle 
man pr. diiclr. (Dardan ell. ) G unnar Skog 
lund, sång med trio. H AL 1131. 

Ka.rl~borg9\"i8nn. B~"vHrings visa . - I Gröt
m ttla. .lohn Br ik Strul.ldman , sr.ng med 
drng~Jle l. AL 1132. 

R' marlmIldsila'. (Ba r kle r-Svedberg.) 
Bonnaul,tiun. (Frttz-Gus lllf .) Erik P :s on 
Friberg, sång med trio. AL 1137. 

}("jsan pö. lördan. (Peltz- Fritz-Gus taf. 
När bälgl\spelet ljudf'r. (Hunn c r- Do.l'ua
nell.) Erik P :son FrJberg, Sr,ng med trio. 
AL 1139. 
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ODEON. 

Skandinn.visku. Odeo n A.-B. Brunkebergs

to rg 12, Stockholm. 

KONSE-RTMUSIK: ORKESTER. 

Chanson triste. (Tschaikowsky.) - Prelude. 
Ra chmaninoEf.) Dajos BiDas Ork. O 6742 
(30). 

Mo"aU<- Potpourri. Del 1 & 2. (Zimmer.) 
Daj os B()la Ork. O 075{ (30) . 

Da. Land des Lächeln•. P otpourri Del 1 & 
2. (LeMr.) Dr. Wel~ manns O r k. O 6768 
(aO). 

'Viirmlänningfu'na.. Potpourri. Del 1 & 2 . 
(Dahlgren.) Nils Gre ,' illius Ork. (Soli ster ; 
Einar Larson & Helga Görlin.) D 2170. 

INSTR., SÅNG ETC. 

Ques to. o Quclla. Aria. - La, donna. e mobile. 
Aria. (Verdi.) Ur: "Ri g o letto». Jan Kie
pura, SO ng m. ork. 07532 (30). 

SOm.JDIUen8 sista ros . - Plocka.. l'ill Jag 
sleogsviol. l\lärta Eks t röm, sån g ro. piano. 
D 10'13_ 

Stjärnevit. - Längtans o. (Joell- Dabl
berg.) Folke Cembraeus, sång med ork. 
D 1044. 

Tu.nitur. - Ba.rn. en flil, av 801sh:en. (Svan
felt.) Sven Daland, s:'l ng rueiI ork. D 2223. 

Solveigs 8å.ng. (Grieg.) Sinlplo Q,VeD. 
(Thom~.) Andre Levy, violoncell. O 4116. 

»Zigena.rbarooen)): Saffis vi sn. (Strauss.) 
))Figa.ros bröllop)): Aria. (Mozart.) Elisa
betb Rcthbcrg, sopran m. ork. O. 4976. 

POPUL..il.RMUsm: ORKESTER. 

Sie hören jetzt.. Schlagerpotpurri. Del 1 & 
2. Dojos B~las Ork. med soll & kör. O 
67G9 (30). 

I-Iar do sett nnn'ting, har du hört nån'ting? 
Foxtrot . - Det finns sä. må.nga vackra 
Ragor. Foxtrot (Helan- Stevens.) Ur: 
nSlldra Teatern s Revy». Helans Ork. (r s . 
Rol~n.) D 2226. 

Lilla jänt.a., vill du \'äntn.. H am bo. (Svens
son-Hamnstedt.) U tför glasber"et. 
Schottis. (Runo.) T ore Sv nsson & Co., 
(rs.: Hamn stedt.) D 2227. 

lIIin lilla. skat.t vid Kattegatt. Vals . (Fager
lund.) - Nog ror jag båten i land. Vals. 
(Ahrle--FerIio.) Tore Sveosson & Co., 
(rs.; Hamostedt.) D 2228. 

Du blonde Lindenwirtin. Foxtrot. - Du bis t 
moin l\lol',t::"en und mein Na.chtgebetchen. 
Ta ngo. (Krausz.) U r F.: ))Rhenlandets 
dot ter)). Dajos B~la s Ork. O 2928. 

S,\ngen om Paris. Vals. (lIIoretti.) - En 
peinard. Vals. (Pulg.) Emil Vacher, drag 
spel. (rs.) O 2977. 

Uinns du i går kväll. Slowfox. - Ja , ner I 
Ungern släcks kärlcltshungern . Foxtrot. 
(Abraham.) Ur: ))Viktorias Husan). Me
g~Kolteaterns Ork. (Dir.: Abraham.) O 

Pardon madame. Vals. - God nn.tt. Vals. 
(Abraham.) Ur: »Vikti)rias Husar». Dajos 
Belas Ork. (rs.) O 2987. 

Sig-norn . Vals. - Du bitit. dn-g 1\färchen, an 
da. ich glaube. Tango. (Abrabam.) (Hol
länder .) Metropol Dansork. O 11340. 

"Iorphlum. Vals . (Spoliansky.) - lIIimosa
va.18eo. (Jones .) Ur: ))Geisban». Wiene r 
Boheme Ork. O 11366. 

INSTR., SÅNG ETC. 

Tal till scouterna. Del 1 & 2. (Lieberath.) 
Ebbe Liebera th _ D 2102. 

Den ensamma. bunden. - När pigan sl,ulle 
m,mtal.8krlva•. (Kar de Mumma. ) Fridolf 
Rbudin. D 222L 

S,' onnen lycka. (Landnhl- :Y{unthe,) - LiI, 
som en blå förg ätm i gej. (Landabl- Ahde.) 
Bengt Djurbe r g , s äng Dl . ork. D 2222. 

Dra"spelstrulI. (Gylli ng .) - Gammal Hiil 
singepolska. Jul arbot l"ion . D 2229. 

Kalle I Dalen p.. dansbanan. Del I & 2. 
(Rolf.) F.rnst Rolf m. dragspelstr io. D 
2230. 

LycJ'salighetens ö. Vals. (Malm.) - Gyllene 
drömma,'. Vals. (Rose.) John Malm, jazz
orgel. D 2331. 

Lite' kii.rlel< m ... te man ha.. (Sandberg
Sandberg.) Släcl, alla ]jus och st.äll dör
ren pil. glii.nt_ (Talboth-Wilson.) Sven
Olof Sandberg, sång med ork. D 2234. 

Frlln den gamla. goda varietetiden. D el 1 
& 2. (Nnrl a nder.) Pelle Nordström, sång 
Dl. luta. D 2235. 

a) Esl<inlthisal1. (Wintel·.) b) Svensl"," 
scoutsängen. (Smedberg-- NordIing.) c) 
Va.. sl,all jag finna. Dlig en fliclta så ren? 
d) Scouternas vondringssång. (Smedberg.) 
Gosskör. (Dir.; Ahl~n.) D 2236. 

Bröllopskloclwr I Hawa.ii. Thompson, 
Bright & Karl-Ewert.) - Bella. Signorita. 
(Larento- Karl-Ewert.) Sven-Olof Sand
berg, sång m. ork. D 223D. 

Pardon, madRme. Vals. - God natt. Val '. 
(Abraham, Grilnwald & Beda.) Ur : "Vik
torias Husar)). Richard Tauber, 'rmg m. 
orlc O 4982. 

ORCHESTROLA. 

ULTRAPHON. 

O"chestrola AJ,tieboing, 


Stockholm 16. 


OR CHE S TROLA. 

POPULÄRl\1USlli: ORKESTER. 

Jag tycker Jn.g är vael,er. Foxtrot. (CastIing
Karl-Ewert.) Ur: »Vasateaterns Revy)). 
Illusion Bloes. (Sylvain-Bergqvist.) Ge
org Enders ork. (rs. Creutz.) 40205 (20). 

För dej och mej. Slowfox. (Greer-Nils-Ge
org.) - GI\, hem och säg till mamml>. Fox
trot. (Burke--Stevens.) Ur; »Södra tea 
terns Rev y» Georg Enders Ork. (rs. Sah
lin.) 40206 (20). 

Ja.g undrar hur det käoos. Slowfox. (Lewis 
-KarI-Ewert.) Ur: »Vasateaterns Revy». 
- Det finns så måoga. vaeltra sa.gor. 6/B. 
(Helan-Stevens.) Ur; »Södra Teaterns 
Revy))_ Georg' Enders Ork. (rs. Bodhe.) 
45007. 

Bn juvel i lIllilardrottnlngens krona. Fox
trot. (Lindberg-KarI-Ewert.) Ur: ))Vasa
teaterns Revy» . - Kyssvalsen. (Burke-
Stevens.) rr; ))Södra Teaterns Revy)). Ge
org End era Ork. (rs. Strandberg.) 40208 
(20). 

Hundra procent. Foxtrot. (Helan- Stevens.) 
Ur: .Södra Teaterns Revy». - Det är 

POPULÄR RADIO 

mina tag. Foxtrot. (Morr is- Morris.) 
))Foll,ets Hus Revy». Georg Enders ( 
(rs. Bode.) 40209 (20). 

Japanska, nätter. Vals (Morris-lIIorrls. ) 
))Folkets Hus Revy». - Zebr..n iir 
r a.ndjgt djur. Ones te p. (Lindberg-K: 
Ewert.) Ur; )) Vasateaterns Revy ». Ge 
Enders Ork. (rs. Strandberg.) 40210 (: 

Men Slt fort som jag får sä jag l,an. F 
trot. (Sylvain-Stevens.) - Har du I 

n,l 'nting? Fox trot. (Hel a n--·Steve ns .) 
"Södra Teaterns Revy )). Georg E nd 
Ork, (rs. Bodhe.) 45012. 

En "än, en god },umrnt. Foxtrot. - ÄI 
ling, du bor I mitt hjärt.a . Slowfox. (B 
ma n- Ahde.) Ur F.: »Kurlek och Bens 
Georg Ende r s Ork, 45010. 

CR.8ano\, ... Foxtrot. (Lindberg- Karl-Ewc 
Ur: ))Vasateaterns Rcvy ». Cissl Creut, 
Knut Olof Strandberg, duc tt. - Vol 
säng. Vals. (Sandberg-Sandberg.) K 
Olof Strandberg, säng m ed ork. 4020'7. 

ULTRAPHON. 

KONSERTMUSIK: ORKESTER. 

Fl"idn,s visor. Del 1 & 2. (Sjöberg.) Alf 
B e res Ork. A 45110. 

lIInrcbe Lorraine. (Ganne.) - Le Regim 
de Sambre et ~feuso. (RauskL) Carl W , 
schachs lIIiIitiirork . A 702. 

)l\Iästersånga rna från Niirnberg»_ Fant 
Del 1 & 2. (Wagner. ) Be rliner Philb 
monlke r . (Dir.: Meyrowltz.) El 650. 

Till Bulenspiegel. lostlge Strelche. 4 ' 
(Strauss.) Berlin s Pbilharmoniska C 
(Dir.: Kleiber.) E 651-602. 

DCorioian)). Ouverty r. Del 1 & 2. (Beet 
ven.) Berlins Philharmoniska Ork. (D 
Kleiber.) E 6G3. 

"Oberon ». Ouvertyr. Del 1 & 2. (Webl 
Berlins PbiIharmoniska Ork. (D 
Schuricht.) E 656. 

Fortissimo. Del 1 & 2. (Kälmön.) Ber] 
PhilbarDloniska Ork. (Dir.: Grosz.) E I 

Finska Rytteriets l\forseh. - 1\lussin. 
llIarsch. (CarL) Carl 'Woitschachs O 
A (l58. 

OfCenbaeh-Potpourr\. Del 1 & 2. Fe, 
K a uffmans Salong-Ork. A 672. 

Puccini. Potponrr\. D el 1 & 2. BerI1 
Phllharmoniker. (Dir. : Meyrowitz.) E , 

))TR,onhil.oser». Ouvertyr. D el 1 & 2. (W 
ner.) Berlins Philharmoniska Ork. (D 
Meyrowitz.) E 705. 

))Tannhäuser)). Ouverty r . Del 3. - "Gött 
dil.mmerullg)): Siegfried s Rhenf!i.rd. (W 
ner.) Berlins Philharmoniska Ork. (D 
Meyrowitz.) E 706. 

Ninna-Naona . (de MichaeiL) - LlebesbT 
(Königsberger.) Leo Eysoldts Ork. A 

Freodengrtisse. Del 1 & 2. (Strauss.) ) 
Geigers Ork. A 712. 

INSTR., S,\NG ETC. 

Chanson triste. (Tschaikowsky.) A 
(PergolesL) Eugen Sonntag, violin r 
piano. A 397. 

"Valkyrian)): Sie,gmund h e lsse ich. - l)~ 
kyrinn ») : Wintc rstUrme \vlc ben dem "I 
nemond. (Wagner.) Paul Kötter, te: 
med ork. ID 654. 
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,Fau.b: .Ta c1a ~ Gold regiert di W elt.
»Faus t » : Se rcuade. (Gounod.) Michael 
BOhlH'll, baryton, med ork. B 662 . 

Kines isk ,lt'utuserelHld. LYJoi IDI1FJlmrnas 
rendoz-,'ou • . (S iede.) Guido Giald ln i , viss
ling. A GG4. 

POPULÄRl\IUsm : ORKESTER. 

",igen till paradise t . S lowfox . - :Ett f råge
t"ck"n . Slowfox. (Heymun- Al lde.) U ,· F .: 
»Kä rl e k oc h bens in». Georg E nuers Or k . 
( 1'8. Sahlin .) A 45111. 

En juvel i Mälnrdrottninge nA le-rona . . Fox~ 
trot. (Lind be rg-Karl-E w ert.) r: nVusa 
'l'ea tems R evy». Volga ~ 8Ung. Va ls . 
(Sandb er g - a ndberg.) Georg E n ders Or k . 
(1' 8. Stran dberg .) A 4Ö113. 

liyssvalsen . Vals . (rs . Strandberg.) (Burke 
--Steve n8.) - G,l hem ocl, . ;ig tm mamma. 
Fox trot. (r . Sahlin.) (life Hugh- Steven s, 
Ur: "Södra 'l'eater ns R evy" . Georg Ende rs 
Ork. A 45114. 

Jag undrar hur dct känns. Slowfox. (Sher
man- Karl-Ewert.l. 1;r: "Vasa teaterns 
Revy », - ,J....panska nätter. Vals . (Morri s 
- Morris .) 1;r: »FoU,ets Hu s Re vyn. Georg 
Enders ork. ( r s. S t randberg.) A 45115. 

Good night. Val s. - ~1a'U8i. Foxtl·Ot. (Abra
ham-Gl'Unwald & Beda.) Ur: "Viktorias 
H usar» . Julian Fuhs Ork. (rs.) A 540. 

Pardon mndo,me. V a ls. - Unga.rland, Do
nauland, Heimll,t1and. Foxtrot. (Abraham 
-Griinewald & Beda.) Ur: »Vlktorias Hu
sar». Julian Fuhs Ork. (rs.) A G00. 

Darf ich um den niichsten Tango bitten ? 
Tango. (Rosen-Sellwabaeh.) ~ Warum 
hast Du so trnurige Angen? Tango. Kollo 
-Pflanzer.) Julian Fuhs Ork. (rs.) A ;"i8. 

l\Ieine i'lnma. war aus Yokohanla. Foxtrot . 
~ .Ja, so ein -norä.del , ungarisches l\Iädel. 
Foxtrot. (Abraham-Grilnwald & Beda.) 
Ur: . Vik to rias Husar». Julian Fubs Orlc 
(rs .) A GOO. 

Do Do. Fo. trot. - Mausi. Foxtrot. (Abra
ham-Griinwald & Beda.) Ur : "Viktorias 
}J usa r ». Julian Fuhs Ork. (rs.) A 061. 

Blueberry La,ne. F oxtrot. (Paley,) - l'm 
singins my WQ,y 'round the world. Fox
trot. (Weston.) Billy Barton Oreh. (rs.) 
A 693. 

~Iy baby Just cares for me. Foxtrot. - A 
girl triend of n, boy friend of mine. Fox
trot. (Donaldson. ) Billy Barton Oreh. (rs.) 
A 798. 

The dance of the wooden shoe•. Foxtrot . 
(i\Iagid so n, Washington & Cleary.) 
Danclng \vith tenrs in my eyes. Vals. 
(Burke-Dubin. ) Billy Barton Oreh . (r s .) 
A 700. 

]{lIlhlbnloo. Foxtrot. (Kccfc , Dolan & 
Bleye r) . - Jn.t a little dance mllm'selIe. 
F oxtrot. (Wendling, O'Flynn & Gorden.) 
Billy Barton Orch. (rs.) A 800. 

»Viktorias Husar». Potpourr1. - »Viktorias 
Hu.no, Vals fnntas i. (Abraham.) Jazz
Symfoni-Ork. (Dir.: Viebig.) E 572. 

INSTR., SANG ETC. 

Dancint; aJlimn.1 crockcrR. F ox trot. (Stelner, 
H. De Costa & Herman.) - lIIarsch of 
the marionett,es. (Savino--de Rosi.) Har
ry Seulthorpes Marimba Band. A 460. 

»Viktori"s Husar)): Potpourr i. (Abraham.) 
- nlnl weil'lsen Röss']». Potpourri. (Ricb
man, Wendlin & Meskill.) Stuart R o"s , 
piano. A 690. 

Ta,nsendmal Du. T ango. U r F . : "Kärle ks
ex p r essen». - Ca nzonettn . (N iederlJergc r 
- Gilbe rt.) Joseph Schmid t , t e n o r m e d 
ork. A 724. 

Du,S a.)te 'Vort: rch lI ebe Dich. (Niederber
ge r- Gilber t .) U r F . : »Kiirlcksex pressen". 
- Lieblill g , nuc h d em T flongo verglss mich. 
(Ila ns Georg- Ho t ter .) Joseph Schmidt, 
tenor m ed or k . A 7M. 

Sehlin w ie LiseHa. (Sche rt"inger- Rottcr
H Ob in"on .) UI F .: »Kllrlekspara den" . 
0, }' riinleiu Gre!e. Tango. (LIossas-B eda.) 
Jack Smith, uaryton med ork. A 792. 

Swingin' in a, hummocle (\Ven d lin g- Sey
l!1 or-O'Flynn.) - When you 1001< In my 
e~-c• . (Gree r - Klag e rs.) J ack Smith, bary
ton m ed ork. A 793. 

C'~8"no\"a. Foxtro t. (Lindberg-Karl- E wert.) 
- Jag t.yc.)ce.r Jag är "Vac }cer. F oxtrot. 

(Cas tling-Kar l- E we rt.) Ur: "Vasn tea 
terrt R Revy ». Crlssl Creutz & Knut Olof 
Strandberg, duett med ork. A 45112. 

PARLOPHON. 
A/B Arto, Klarabergsgatan 58, Stockholm. 

Malmö, Göteborg. 

KONSERTl\IUsm: ORKESTER. 

Golden memories of Grieg. Del 1 & 2. (a r r . 
U rhac h. ) The Victor oioc Salon Orch. E. 
11063 (30). 

Das grosse Eyssler-Fotpourri . D el 1 & 2. 
(Hruby.) P a rlopho n SträkorlL (Dir . : Do
bindt. ) P 954,5 (30). 

»VU,torias husar" . Potpourri. Del 1 & 2. 
(Abraham.) Paul Abrahams Or lc P 9552 
(30). 

T a nz der 'Vellen. D el 1 & 2. (Ca ta lanL) 
Symfoniol·k. (Dir.: W eissmann,) P 9554 
(30). 

Wenn die Liebe stirbt. Valse len t e. (Cre
mieuK.) - Des Negers Traom. Ameri1\:. 
Fantasi. (Myddleton.) Edith Lorands Ork. 
B 12374. 

Du und du. Val s . (Strauss .) Ur: "Läderlo.p
pen)). - E\"a-Walzer. (Leh~r.) Ur : »Eva". 
Edith Lorands Ork. B 12373. 

Frankorna. Marsch. (Schmutzer.) - Kling, 
1,10.ng, gold'ner Wein. (Zimmer.) Parlo 
phon Blfisork. B 12-100. 

Ungersl, rapsodi nr 2. Del 1 & 2. (Liszt.) 
~ragyari Imres Zigenarorlc B 12402. 

FrlihlingsmOJld. - Es gibt Dur ein Mlidel 
auf der 'Velt. Ungerska Folkmelodier. 
Magyari Imres Zig·enarork. B 12403. 

WoIgaschiffer (Ej Uehnjem.) - Herbstwei
8en. Vals. (Waldteufel.) Edith Lorands 
Ork. B 12418. 

INSTR., SANG ETC. 

Recoudita armonin. - E lucean le stell e. 
(Puccini. ) 1;r: "Tosea " . .Jan Kiepura, te
nor med orl<. P 9022 (30). 

Questa o qut'lla par me pari Bono. - La 
donn" c moblle. (VerdL) Ur; »RigOletto". 
Jan Kiepura , tenor med ork .. P 9023 (30). 

" Tiener K a rneval. D e l 1 & 2. (Stra USSI arr. 
Rosenthal.) Moritz Rosenthal, piano. r 
9542 (30). 

98 e 

Auf ellet, auf eilet. E manuel List & Meta 
Seinemcyer, duett med ork. - Ach er 
ist's, er hat mich genannt. Meta Seine
meyer & Jaro Dworsky. (Gonoud.) Ur: 
"I~llust". P 9un (30). 

Bin von Boviel } "illesJol1 ch a rmiert. - Nicht 
dort. dort ist dfl8 Vorzi.mmer. (StrausS.) 
U r : "R osenkavul jeren J). Emanuel List & 
Meta SClnemeye r , du t t med ork. P 9660 
(30). 

Aria. pä G-strängen. (Bach.) - Vuls A-dur. 
(Bra hms.) Boni s law Huberma n n , vlol1n 
med !l iano. P 9878 (30). 

Unterm Sternenzelt. Del 1 & 2. (Rubinstein .) 
EJJlmy Bettendorf, sopran med ork. B 
12398. 

Baal Schem. De l 1 & 2. (Bloch.) T ossy Spi
wakow sky, vi olin med pian o. B 12399. 

Det sh:öna. står att finna. - Jag minns hor 
stjäl"llornll lyste. (Puccini.) Ur : »Tosea». 
Tors ten Ralf, S,'lUg med ork. B 12992. 

POPULÄRl\1.USm: ORKESTER. 

Du biet mein Morgcn- und mein Na.chtge.. 
b e tehen. Tango. (Krau sz.) Ur: "Rhenlan
detR dotte r ». - 'Venn du mal in Hawail 
bis t. Tango. (Rosen.) Barnabas von 
Geezys Ork. B 12350. 

Licbste glaub' nn mich. Ta,ngo. - FreI ond 
.inng dabe\. ~larseh. (Lehfir.) Ur: " Schön 
ist die Welt". Barnabas von Geezys Ork. 
B 12381. 

Ja.pa.nska. nätter. (Morris-Morris .) Ur: 
"Folkets Hus Revy ". Gro ths Dansork. 
(rs. Bob Rick.) - Ta,ngo solitario. (dl 
Lazza ro .) Dan sork. Boheme. B 12991. 

Livet i finnskogarna. Val s. (Jularbo.) 
I skördetid. Schot t is. (Björndahl.) Parlo· 
phon kvartette n. B 12993. 

Fröjd pö, log·en. ~razurka. - Skä.rgård.liv. 
Schottis. (Visth.) Parlophonkvartetten. B 
12994. 

GÖkva).en. (.Jonus"on. ) - 8kridskoiika,rna. 
Vals. (Waldteufe l.) Do.nsork. Boheme. B 
12995. 

De' il' roligt pö, laJldet. Bonnjazz . (Liss 
EmiL) Midna.ttsba,mbo. (Norbert 
Pouch. ) S igurd Ågrens Dragspelsork. 
(rs. Hagberg. ) B 12998. 

Ankarva,lsen . - Salta biten . Vals. (Winter. ) 
Dansork. Arena. (rs. Hagberg.) B 12997. 

Potpourri över gamla glada, melodier. Del 
1 & 2. (arr.: Maye r.) Dansork. Arena (rs. 
Gustaf Willy.) B 12996. 

Bye, bye, blnes. Foxtrot. (Hamm, Benne t , 
Down &. Gray.) Franl<ie Trumbauers Ork. 
(rs.) - I'm a. ding dong daddy. Foxtrot. 
(Baxter.) Lou is Arms trongs Ork. (rs. ) 
R 796. 

Dnst. Foxtrot. (Fi scher & Rice.) Ur: F.: 
" Children of Pleasure )). - Cheer up, good 
times n,r o coming. Onestep. (Greer & Kla
ges.) Roof Garden Orch. (rs.) R 800. 

INSTR., SANG ETC. 

Evergreen. Potpourr\. De l 1 & 2. Patricia 
Rossborough, piano. R 804. 

A girl friend of n, boy fri e nd of mine. 
(Kahn & Donaldson.) Ur F.: »Whopee". 
- Too good to be true. (Hunt, Lyt ton, 
Bacon & Road.) Stuart Ross & .Joe Sar
gent, duett. R 819. 

The king's horses. (Noel , Gay, Graham.) 
You 'Vonldn't. (Uossb orough.) Patricia 
Rossboro ug'h, pia no. R 825. 
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Kind, dcin ~lund ist ~fnsik. Vals. - Eine 
1,lebe' e' , 00 n cbenbei. Foxtrot. (HolHin
der.) r F .: llE inbre be rn . Lilian H a rvey 
& Will y Frits cb, duett med o rk. B 12307. 

J:rHUj 1l'lich einmaI dcin Carmen sein. Paso 
doble. Lilian Han' ey , sa ng- m e d ork. -
Ich las,,' miJ:' m e inen Iiörper sch\Varz he
pinseln. Foxtrot. Willy Fritseb, slin g med 
ork. (Hollände r & Liebmann.) Ur ]j'.: 
))Elnbrccher)). B 12410. 

POLYPHON. 

BRUNSWICK. 
Xordiska Polyphon A .-B., Svea.Ttigen 34, 


Stockholm. 


POLYPHON. 

KONSERTMUSlli: ORKESTER. 

DTri.tan och holde» : IsoJdes Liebestod. 
»Walkyrian)): Walkiir0llritt. (Wagner.) 
Statsopern n s Ork., Berlln . (Dir.: von 
Schllllngs .) NI 6GB93 (30.) 

Symfoni n:r 3. Ess-dur, »Eroica». 4 del. 
(Beetboven.) Berlins Pbilharmoniska Ork. 
(Dir.: Pfitzner.) M 66939 -40 (30.) 

Bourre Fnnt.a.sque. 1\fn.rsche Joyeusc. 
(Chabr ier. ) Association des Concerts La
moreux. (Dir.: Wolff.) M: 66950 (ÖO.) 

»Rosenka.valjeren »: Vnls, del 1 & 2. 
(Stra us s.) Statsopernns Ork., Berlin. 
(Dir. : Stra u ss.) M UV803. (30.) 

Symfoni n:r 6, F-dur, "raMora.le». (Beet
hoven.) :;;tAt~operans Ork., Ber lin. (Dir.: 
Pfitznc r.) M 95378-83 (30.) 

Faust. Potpourri, 10 del. (Go unod .) Operans 
Ar ti s t e r, Paris, med or". (Dir.' Wolff.) 
M 0[,3 6-90 (30.) 

Der Burgera.ls Edelmann. P otp ou rri, 10 
del. (Strauss.) Statsopcrnn;; Orl,-, B e rlin. 
(Dir.: Strauss.) 11 95392-9u (30.) 

nLohen:;-rin»: F ö rspel. Del 1 & 2. (Wu (: lll 'r.) 
Ber lin ~ Philharmoniska Ork. (Dir.: Furt
"ängic r.) M 95408 (30.) 

»Eugen Oncg-in»: Polonai:-;p. Cnpriccio 
italien. (T'cha ikowsJ,y.) S tatsope ran , 
Orl,- , Berlin. (Dir.: ~IeIicIIar.) Z 272~~ 
30.) 

Improvisation liber ungnriFiche VoJksIiede.r. 
- Iiarpllthia.. (Rereny.) B e renys Zig~ 
narorl.;: ester. X 2369~. 

INSTR., SANG ETC. 

) Ca\"alleria, Rnsti cana». Abschied 'Von d er 
Mutter. (Mascagni.) - »Martha. : Ach .0 
frOilllll. (I<'lotow.) Alfred Piccave r, tenor. 
~I 6GB90 (30.) 

»)Rie.nzl»: Gebet. (Wag-n e r.) - ») Aidn)): Dolde 
Aida. (VerdL) Franz Völl<er, tenor. M 9·-,377 
(30.) 

Czardfl.sfurstinnan. PotpourrL 8 del. (Kul
mun.) Solister vid Stat soperan, Berlin, mcLl 
k ö r och ork. (Dir.: Weigert.) 11 95397-400 
(30.) 

]\[adri!!ale. (SimonettL) - Liel>eslied. (Kreis
ler.) Vasa Pl'i hod a, violin. K 90162. 

Loreley. (SI Icher. ) - St.römt herbei, i1,r Völ
kersclmren. (Pete r • . ) Heinrich Sclllu ss 
n uss, baryto n. K 90169. 

Serenata. (Cerne.) - Gavotte. (Gosscc--Bur
mester.) Va sa Prilloda, violin. K 00104. 

Serennta. (ToSelli-Böhm.) - ]\[nnon. Vals
bo s ton. (Enge l, Berger & Vigny.) Franz 
Vö ll<er, tenor. X 23636. 

POPULÄRlVIUSIK : ORKESTER. 

En Iitcn hand att hålla. i. Foxtrot. (Enders
JÖraans tad.) _.- LilI" löjtnant. Tango. 
(Caucci-Rcd.) Helge Lindbergs Ork. (rs.
JÖraanstad.) X 23128. 

Monte Carlo. Foxtrot. (Hartmann-Carlmar.) 
Rosenhaven. Foxtr'or. (Ahlin-Carlmar.) 
Helg-c Lindbergs Ur I, (rs. J6raan stad.) 
X 20140. 

Gökvalsen. (Jonasson.) - ValBo Poudree. 
(Popy). Paul Godwins Ork. X 23063. 

Zu jeder Liebe . .. F oxtrot. - Dn bist mein. 
T ango. (Krauss, Hordt & Warden.) IlJa 
L iY Schakoffs Ork. X 23569. 

Världens va·lser . Potpourri. D e l 1 & 2. (Ro
brecht.) Paul Godwins Ork . X 23G21. 

An der schönen bluucn Domtu. Val s. - 'Vein, 
Wcil> und Gesuug. (Strauss.) Berenys Zi
genarorkester. X 2:3718. 

Anlmrvalsen. (W inte r- Da lqu ht.) - ~är 
polsl,an gur. (UJkslröm-Ln r s -S e nri".) 
Paul Godwins Ork. (rs . Borge lin g .) X 
43085. 

Dri)1l01)sldoel{ol' i HawR..ii. Vals. (Tompson 
& Bright, Karl-E", rt.) - Bella Signori
ta. Tango. (Larento- Karl-Ewe rt.) Paul 
Godwins Ork. (rs. Borgeling.) X 43087. 

Romantil,. Vals. (Winle r---WestJing.) 
Good night. Vals. (.1.brabam-·Wilson.) 
'(;r: "Viktorias hu sa r». Paul Godwins 
Ork. ( r s. Borgcling.) X 43089. 

Tusen röda. rosor vill jag ge dig. Vals. 
(Ca r sten- N ils Geo rg .) - Blomdoft. Vals. 
(Ahlberg.) Paul Godwins Ork. (r s. Bor
ge ling.) X 43001. 

Clownens melodi. (Whele-Ni ls Georg.) 
l,n enda natt. Tango(). (Schroeder- Wil
"on. ) Paul Godwins Orlc. (rs. Borgeling.) 
X -1:l093. 

POPULÄR RADIO 

BRUNSWICK. 

POPULÄRMUSIK: ORKESTER. 

I 	 am your's. Foxtrot. (Harburg--Green.) 
Confessin. Foxtrot. (Neihurg, Daugherty 
& R eYll o lds .) Ben Bernies Orl, . (rs. ) 
AX 8847. 

Liza Lee. Foxtrot. - To morrow is another 
day . Foxtrot. (Gree n-Stept.) Bell Bernies 
Ork. (rs.) AX 8848. 

Uoonlight on the Colorado. Val s . (Moll
King .) When the organ played at 
twilight. ·Va ls . (Wallace, Campbell & 
Conn "Ily.) Castlewood Marimba Band. 
(rs .) 8851. 

The sheil, of Araby. Foxtrot. (Smith-Weh
ler.) Shim me-sba.-wabble. Foxtrot. 
(Williams.) Red NichoI s Ork. AX 8866. 

It nlnRt be you . Foxtrot. (Eliscu-Sherwin.) 
- A peaeh or a pair. F oxtrot. (~larion 
- Whiting.) Ben Bernies Ork. (rs.) AX 

69. 

Lon..ly. Foxtrot. (Grey , Novarro & Stot
hart.) - G".." but l'd like to make you 
happy. Foxt ro t. (Shay, Ward & ~lont
gomery.) Ll oyd Buntleys Or". (rs.) 8896. 

~Iad .. id. Foxtrot. (Mattulath-De Frances
co.) - Sibony. Foxtrot. (Lec uoll>l.) Anglo 
P e r s ians Ork. (1" s.) AX 8902. 

INSTR., SANG ETC. 

To my Uammy. (Berlin.) ur F. : ))~lnmmy)). 
- Wh en the little re,l rooes . .. (Bul'ke
Dubin.) l j r F.: »Hold everything». Al 
.Jolson, sång med ork. AX 8702. 

To my Mammy. Foxtrot. Ur F . : »Mammy)). 
- ruttin Oll the Ritz. F'ox t 1"ot. Ur F.: 
llPuttin on the Ritz». L ee Sims, piano. 
AX 8732. 

Down south. (Spae th-~Iyddleton.) - Viss
I ...ren o.·h hans hund. (Pryor.) Lew Wbite, 
jazzor~·('l. AX 8867. 

If I coul,l be with you. (Creamer- John
son.) - What's the nse. (Jones-New
man.) L ec Sim>" piano. AX 8870. 

Hono]u)u. )[nrsch. - ~Iahinn ~Itlln.rna.IQma. 
Vals. P:tlak iko & Paaluhi, hawaiisk duett. 
AX 8872. 

KIl,vaihau waltz. - Once in a blue moon. 
(Frisch--~[ot"nn.) Palakiko & Paaluhi, 
hawaii s k duett. AX 8886. 

Ragnhild. Vals. (ErIchsen .) - Lyl<l<e til. 
Vals. (Alm.) Henschiens Dragspelstrio. 
X 23367. 

LHIstintnn. Vals. Spe.lmansmarsch. 
():; \"en sson.) Sablberg & Sven sson , fiol. 
X 493GB. 

D1"ömu>1. toner . Vals. - SltrattpoU<ll.. Spel
man s pojkarna. X 40370. 

~[otor-;'-[or.eh. (Rosey .) - SlöirbhIckaval
...n. (rs. Wahlgren.) (Riino- A hde.) Ca rls
~on &: ~jijborg, dra g s pel. N no-!oo. 

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

http:otor-;'-[or.eh
http:HawR..ii
http:Burgera.ls
http:raMora.le


POPULÄR RADIO H l 

H&K.LuBCKE 

Specialfabrik för 

Transformatorer och Filterspolar 

H&K.LuBCKE 
Lykkeshol ms Alle 34 

KöPENHAMN V D A N M A R K 

Transformator W 520 521 

Primär . . . . 127/220 127/220 

Annodspänning V . . . 2X280 2X280 

I Annodström A 0125 0125 

Glödspänning v. ..... 5,0 4,0 

Glödström A ... ···· 1 2,0 I 2,0 

f eNO 280 

Likriktarrör Phili ps 
II 1560 1561

ITelefunken 2004 

Pris Kronor I 19. - I 19. 

Filterspole 
M odell E 2000 ohm med dubbelt 

bomullsspunnen isolation. 

Pris Kronor 8. 

I 

I 

"T E F A G" 

bo."gar fö." god kvalitet 

"TEFAG 
131S" 

K."" 210:
2-rörs mottagare 
med 4·pol. elek
tromagnetisk 
högtalare. 

Joel Olssons El. A.-B. 
Polhemsgatan 10-I". S T o C K D o L IU 
Telefon Norr 315 <10 , ·äxel TcJ.-ndr. t:lcktrojocl 

Låt binda in 

1930 
° ° ° ars a."gang 

av 

Populär Radio 
Magasin för radio 

och grammofon. 

~ 

Pärm enligt ovanstående avbildning 

rekvireras till ett pri s av 


Kr. 1:50 

+ POrto från Eder tidningsförsäljare eller 


EXPEDITIO EN AV 

POPULÄR RADIO 


Postbox 450, StOckholm. Postgiro 940. 

Undertt."cknild rekv irerar h:irmecl .ut sändas mOt pos örsko ll . . ..ex. 

I" rm till POPU Ui R RAUIO 19Jo l Kr . l: 50 + POrto. 


N ll mn : 

Bosta d: 

Po st ~drt:JJ : 



s A.W!LLGREN 

LOEWE ER SS 
Kraftig högtalare med 4-pol. system, tålande hög belast
ning. Utomordentligt vackert ljud och tilltalande utse
ende. Kr. 4°:-. 

L O E W E L C h 8 5. Chassis 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.) 

RENZ TREA" 
Tre-rörsmonagare - återkopplad de
tektor och två steg motståndskopplad 
lågfrekvens med pemod-slutrör. 

Effektiv, selektiv och ljudren. 

För 50-per. växelström, omkopplingsbar 
för normala spänningar. 

Levereras komplett med rör. 

Kr. 200:

.\.=8. larald Wållgren 
Göteborg t 

Teleroner : 39577, 39;; 18, 39;; 79. 

LOEWE ER tOO 
- säsongens stora nyhet -

3-stegs nätmottagare för 50-per. växelström, 110, lZ7, 
150, 220 eller 240 volt, med inbyggd 4-POJ. högtalare. 

Hög effekt, lättskött, smakfullt utseende, var. antenn
koppling, grammofonförstärkning. 

Försedd med Loewes nya växelströms trippel rör. 
Namnet Loewe borgar för ljudkvalitet. 

Kronor 165:

ORENZ FYRA."~ 
>Lorenz Fyra> är en 4-rörsmottagare med två steg hög
frekvensförstärkning, därav det ena steget skärmgaller
rör, detektor och transformatorkopplad 1. f.-förstärk

ning med pentod-slutrör. 

Ytterst selektiv och effektiv långdistansmottagare. 

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

En överdådig mottagare med överdådig ljudkvalitet. 

Levereras komplett med rör. 

Kronor 320:

Elektriska A.=8. Skandia 
s o(·k olm 

Teleron: Norr 326 30 P""track 822 
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