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POPULÄR RADIO 

ALWAYS Motstånd 
Blockkondensatorer 

N:r 10 Kr. l: 10 
1000 ohm - l megohm. 

N:r 7 Kr. 0:65 
1000 ohm - 5 megohm. 

N:r 8 Kr. 1: 

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

100 ohm - l megohm. »MI KRO" Kr. O: 50 - 1: 10 
50 cm. - 20000 cm. 

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

i kvalitet och pris utan konkurrens 

MAX JOHNSEN & Co. Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 

SENSATIONELLT 

23 cm diOm. 
Typ L . 85> 
1"yp H. 90,· 

HÖREIADYN all ton i
Nr IX UV 

den svenska - två rör för växelström 
Elektro

med anodlikriktning o. kraft. 
pentod. 4'poJigt balanserat dynamiska 
högtalarsystem samt i övrigt högtalaren 
mon terad en ligt modernaste 

och Ni frapperas
principer i chassiform med av dess kJara di· 
aUa delar lått tillgängliga. stinkta återgiv. 
Kompl. materialsats Kr. 130. ning. 

Den ger Eder full 
illusion av origi. 

0:0 utan låda Kr. 110.
Färdig apparat Kr. 165.

nal. 
Pri slista n:r J2 med sa'songnyheterna 
s.iindes mot porlo 15 öre O frimiirken). D enna bögtalare tillverkas för alla gängse oäupänningar ocb batteri. 
EIA:s Radiobandbok för apparalbyggarc (3;djc ärg.) inne' drift. BoS- oeb Llagobmig:. Eflerfdgn bos Eder närmaste radioaffår 
håller allt av vikt om radio: teori, bildra.dio, television , beräkning 

den svenska elek trodyna.ruiska bÖSlalaren.och bedömning av rJdiomateriel, beskrivn.ing på ett antal ultramoderna 

radioapparater, monterings.. o. felsöknjogsanvisningar etc. Pris 75 öre. Dcn 60nes liven för ston effektcr med 35 cm. k oodiamcter. 


Agenter anfagas. Begär agenfvillkor. Begär offcrt. 

Elektriska Industri - Aktiebolaget FIRMA S. WITTANDER 
Box 1026 T. STOCKHO LM 16 Box 1026 T. Klarabergsgnt. 42 STOCKHOUI TelefoD 112 '2 
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Hr Rabe bromsar 

Tekni skt sm åprat 

Skydd mot störningar. 

Tele g rafera till månen. 

" Europafyran )} . 

)} Portafyran }) 

Ett större membran. 

Pentoden so'm slutrör . 

Bandfiltrets konstruktion 

R adio- och Grammofonnytt 

Eftertryck utan angivande av källan förbjudet. 

Re dakcio n och Ex pe d iti o n 

SVE AV~G N 40, ST OC K fOLM 
Tel e fon Norr 311 JO (v ' xcl ) 

Afed dn' :l nummer fäljer Eli bil.Jgol ;rJn A. V . flo lm, A.- B.) Stockho lm. 
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Ett radiofabrikat eller en grammofonskiva, 

som Populär Radio har kunnat rekomm endera, 

kan Ni köpa utan att riskera att bli lurad. 

Säg att Populär Radio rått Er att köpa det. 

Gynna i Ert eget intresse v åra annonsörer . 



100 
POP ULAR RADIO 

vad en av vå ra framg å ngsrikaste 

revy-författare säger om: 

GRAWOR's SEKTORCHASSIS 

ELEKTRISKA A.-B. SKANDIA, STOCKHOLM 

TOROTOR MIKRO -S K ALA 
me n 3 Kondensatorer l\lode ll K - Kr 2 :40 

En Torolor Nyfjel! 
T oro tor har utsläpp t i marknaden en kondensator för lokalmot, 

[tagare eller som antennförkortare. Den har kombinerad Turbo~ 
l" nit , och lufti solation m ellan plattorna och har ringa förlus ter. 

TO ROTO R M IKRO - S K Al. A 
m ed 2 Kondens atorer M oden K - K r 18 ,60 

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

160 " . . .. · . » 3,30 
24 0 » . • • • · . ,, 3 ·40 
320 )) . . . . · . »3:50 
500 » . . . · . ,, 3,80 

Den y ltet's la konde nS.lto rn är särs ki lt inslätlb a.r. L iimpUg fill tra. nsportabla. mott.l,~.H·C . 


Fron{bcslag en ka n erh1i.lIas i nJ.,t: o t a v ovanstående utföranden. 

K ondensatorn har isolerad axe l. 


Generalrepresentant för Sverge: Max Johnsen &. Co. A.oB., Regeringsg. 20, Sthlm, Tel. 181 69 

Lager i Stockholm: A.=B. Ingeniörsfirman Therma, Kungsg. 30, N. Kungstornet, Tel. N. 31145 
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Herr Rabe bromsar 


D 
et hal' denna "inter klagats mel" än "all· 
ligt över programmens torftighet, och 
det åL' inte bam i insändarna, som Pl"O
grumledningen fått veta, att litet mera 

omväxling skulle \'ara välkommen. Kritiken har gäng 
efter annan fastslagit fattigdomen i vael som bjudits. 
~ågra erkännans\'ilrda ansatser till reportage ha fö 
rekommit, men just på det omri'tdet borde oändligt 
mycket mera kunna göras. Pjäsfjärdingen har en 
l.Jotten, och det är faktiskt inh' iinnu så gott om folk 
med förmåga att skri\'a fiir rauion, men i reportaget 
hal' man en god källa att ösa ur, när det sinar P;'l 

andra håll. 
Under sådana förhilllanden hade man väntat sig, 

att programledningen med något större entnsiasm 
"kulle anammat ett förslag att ~1I1\'ända tonfilmen i 
rundradions tjäll st, som föl' någon tid sedan lancera· 
des i dagspre. sen . Det påpckade~ de svl''n'igheter, som 
l'undradion har att r äkn a med, d~ kanske fledalet 
för radior portage himpa de e\,(~ll elllan <J; inhäffa "id 
en tidpunkt på dygnet, som knajJpa st iiI' idealisk UI' 

lyssnarsynpul1 kt. IIär kommer kl. 12 på dagen en 
Htor sak, ,'om R adiotjiinst an el' sig skyldigt att göra 
cn utsiindnin~ fr:~ll. Yem 11 <r till utt ly. sna mitt på 
blanka fÖ I'midda g n . nu~mö r1 rar, småbarn och hem
hltl'ädr n 10('11 kna ppal>t den RtOl' i.l massan ay intrri'; ' 
Hera ue lYRRllare. YarIör .'kulle ma n dc inle anvii nrla 
lj udf ilmen, giiran u ppL,q~uing nch låta ana f å till· 
rillle at: vill en lämpligare t idpunkt p:\ b 'Ulleu HL 
\ ar<l med om enmemaug t ? 

Mall skall in le hr l'iint utdi,)J1 llcS!-l tj mming, som 
ligge r' i den ligollb iekliga ö\'er f" ringeu, fiäger hr 
Ra!) . En l.iudtilm Rhi. tOl'ia a v dej ta !'l Iag lum nog 
ifr, g:lkomma, ll1l'll det blir i R[l 1'aU rndns t om del 

:,;amtidigt t;kulle inträffa två l' \'t>nemang, \'ilka Radio
t.iänst skulle vilja presentera för lyssnarkretsen. En 
ljndfilmsutsändning måste bli el; nödfalls:Hg~ird och 
ingenting anna t. 

Hr Rabe förb iser, att här finns möjligheter att ord· 
na ett internationellt programutbyte av betydligt 
mera omfattande slag än det som nn förekommer. 
Vad skulle hindra att här göres ett reportage på nå
gonting för Sverige specifikt, ett ljudfilmsreportage 
som kunde bli ett progrnminslag också i utlandets 
rundradio. Och i gengäld kunde vi få från andra 
länders rundradiobolag, med vilka vi nu inte ha 
llågon möjlighet att etablera direkt kontakt, ett ma
terial som då och då kunde ge ett avbrott i enformig
heten. Vi skulle kunna få amerikanska saker, engel
ska, spanska, italienska och en rad andra, som vi 
nu måste undvara. Ty att lita hll å terutsändningarna 
i.il' meningslöst. Ena g, ngen kan en historia lyckas, 
andra gången spricker den kapital t på grund av stör
l1ingar och andra olägenheter. 

Ingen begär att R a uiotj än :st skall oUI'a några s to ra 
i=;ummor pä en reportageverksamhet. ~ v d tta ,l<lg, 
innan 1ll,lD f!'ttt se, vad den ka n ge. Men ett experi
ment \'ore (let ~' iie t att gör a , 'Vac vi in te lmnna göra 
hill' IWlllma, dpt Iw n man pn~s t{'ra i t. ex. Tyskland 
l!llee E ugl ;ll1 d. och ku nd bar a. ett jntcr U:1Li nellt nI · 
hyte komma till sHtnd, St .·kull e kanske kostnadt ~r n<l 

knu1la hålla:;; nere Yid il ni\". , som pa sal' »llen fill · 
I iga rundradion». 

Ltt oss :dli !';h U\. <tJll imi toll c (>tt pUl' ,'t y k .1l V1'0

!-:yampun Id0 1' ny (l e tta slag med JjucU' ilmen SOI11 t uml · 

ladion: medh jäl pare. F,a bl~'gsHmt expl'l'iment hal' 
H; ltliot.iii nst l';'H1 a t I l,osfn p<l Nig. Och p( tfl('kRallli' 
tillfiillr iir' (le1 iu te .' \·[lI' t atl l dn upp. 
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10:2 POPULÄR HADlO 

o

Radiote kniskt smaprat 
Amatörens vedermödor II 

föreg ~ncle nUIllIll.er omtalades.. risk~n av att 
u tan vIdare byta ut el ' gamla roren l mottaga
ren mot nya såda na av modern konstruktion. 
Vi skola här gå li let närmare in på de föränd

ringar på mottagaren, som det il r nödvänrligt aU 
vidtaga, fÖl' att de nya l'ören !';kola kunna användas 
med gott resultat. 

För att börja med högfrek\'enssteget erfordras all
tid en viss avskärmning mellan högfrekvens rörets 
galler- och anodkretsar. De nna kan enklast åstad
kommas medelst en koppar· eller aluminiumplåt, som 
p laceras mellan de resp. ln'et arna (varje krets be· 
stående av spole och vridkondensator) . Dessutom 
böra de båda spolarna vid sådan ofullständig skärm
ning monteras i linje, Illen med spolaxlarna i rät vin
kel mot varandra. Det viktigaste att komma ihåg 
vid skärmningen är ait skärmplåten måste jordas, 
d. v. s. förbindas med glödtråden å skärmgallerröret. 
Vid användande av anodspänningsapparat kan det 
då hända, att ski.lrmplå ten blir spänningsförande. 
För att undvika detta kan man jorda genom en kon
densator på 1 ME" som bör vara av typen med litet 
höO'frekvensmots tål1 c1 . F ör övrigt passar den avstäm
da anodkretsen mycket bra till skärmgallerrör. Men 
man bör inte g"ra spolarna alltför förlustfria, ty 
då kan ud hända ait högfrekven" steget ej blir sta
hilt utan sj~U \' ;;\"iinger, och så får man ingen som 
hels t glädj e av mottagaren. .. ro spolarna för mycket 
lågförlustbetonade, s' hj iilper det ej hur mycket man 
ilu 'k~i),Ular, mottaga!' n blir ~Ludå ej tabil. 

Vi göl'a nu ett \'llldigt hopp och komma till slnt
röret.• om för'u t Jliimllts måste detta vara betydligt. 
krnftigat'e li n ll,'tgut ny de a udra l'liren , ifall mall 
vill ha r ent ljud i högtalaren. Vid en t illgänglig anod· 
spänning av 150 volt bör slu trör t ha ett iUl'e mot
tånd av högst c:a 3,500 hm, gärna mindre - eller 

\"ara en pent d. Vid 200 volls a nodspänning får inre 
motståndet hos trioden ara st örre, dock högst c:a 
5,000 ohm. Vid användande aven pentod som slutrör 
bör man alltid över högt alaren koppla en kondensator 
på från några tusen upp till tio a. femton tusen cm. 
eller ännu hellre en kondensator på 0,01 MF (9,000 
m.) i serie med ett variabelt motstånd på c:a 2,500 

ohm. Genom att ändra motståndets storlek kan man 
då VarH'f'R klangfärgen efter behag. 

Vi skOla nu se litet på konstruktionen a v anodspän

ningsapparaten och huru denna skall utfÖtaS för 
undvikande av »motorboating». Det gäller' då att så' 
långt möjligt skilja silkretsarna för de olik:! rören. 
J de flesta fall kan man låta en drossel med till· 
hörande kondensator först sila anodströmmen till 
, dmtliga rör. Sluhörets anodström erhåller ingen 
ytterligarE' filtrering. (Vanligen kan till och med 
anodstI"ömmcn !.ill slutl'öret uttagas ofilb·erad) . Där
emot filt reras alludslTömmen till1:a lågfrekYensröret 
samt till hiigfrE'kveosröret (för undvikande av »Olodu
lation. SurT») medelst tvenne helt skilda motstånds
filter, vilka. \'ar t och ett utgöra en fortsättning på 
(hosscHi l"l rc t , samt anodströmmen till detektorn me
delst tveliue dylika efter varandra och efter drossel
filtret kop]Jlacle motståndsfilter. En mottagare som 
matas h å n en i<, dan anodspänningsappal'at bör bli 
alldeles tyst och därtill fri från »motorboating». 

Vad detektorn och l:a lågfrek\'enssteget beträffar 
kan ljudkvaliteten vanligen förbättras avsevä rt ge
nom uthy t<; l1l" den ena av lågfrekvenstransformato
rerna, helst den s~lmsta eller den med högsta omsätt
ningstalet, mot en motståndskopplingsenhet. Härige· 
nom blir vi , erligen gr'aden av lågfrekvensförstärk
ning mindre än om två transformatorer användas, 
men man fål' t a igen det förlorade i högfrekvensste
get. Det vikti.gaste numera är , att man får så god 
ljudk\'v litet som möjligt. W. Stockmetn. 
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Skydd mo t störningar 

Av Ingenjör 

A. F. Ft:: l c;HTJN G ER. 

E
tt ,lY l'llll(h adions för niLl"\'uralldE' 
mesl' bräuIl ::wde pl"oblem är skyd
det mo t störningar. De elektrisk:\ 
appal'aterna i hemmen, i masRage

instit ut och indu t riel' iiIm i or v~L ('kandE' 


antal, och a lla or alm de störningar för rund-

l'arl io ll , dIka mänga gånger hell: fö r taga nöjet av 

;111 lllottagn ing. 


V, rje vtin av run d!';. d ion har därHil' det allra ~tör

sla intresse ay att deltaga i kam en mot dessn stör
ningar, ant ingen dc ii.ro rena okyuuesh i. t or iet eller 

r sakade a v iun rst lojala. anläggll ingar . 
Lå t o först som sist fast slå att skyddet lIIot 

(l e ~i';a störn ingar i n Le ka ll ordIla i den moth .gare 

Fi.l} . 1. S 'ky dd mot .~tö·I-l l inga1 · fr~ll en högfrc 
/ 'kvensallpa-ra t. 

man är ägar e t ill (i var je fall Hr det mycket litet 
man ka ll göra här) uta n ma n måste ta itu med 
Rjälva störningskällan, och det är denna omstän 
dighet, som gör problemet mera invecklat än det 
skulle vara om det bara vor e en angelägenhet mellan 

I Jär en sam-III (l.'1I slilllnitl(f (I V cle oU/w 8tUl' / ~-in[J8Sk!lil rie ll. 

liirdom<1 l' :1tf ; uhäm tn rli:inl\- . I JllOl'gOll kÖP l~ l' ], anske 
f r n Sven._. on i Jiigcuhet r n hrpdrid en appa ra t föl' 
\-iolettn f'l rå la r , och så iii' eländet <lä r . 

nu n(lradio~tö l'ningar överföra,' dels genom niitet 
(llaturligt 'is under förut sä t m ng att mottagal' n är 
nätan. JUl en ) , dels geD0m antcll l1 -. jord- och hög
i ahl1'l (' c1 nin~ar . .:iga 'cn aven battcl'imotta are be
hö vel' St ledes in te räkna med samma r i kmoment 
. om den, som hal' en nätan lu ten apparat, ty i det 
förra fa llet bor tfalla stör ninga rna via näl t. Men fl 
a ndr< sidan är det stt, at t just dc störningar . om 
kom ma frå n nät et ii1'o J'elativ t f;\';1gn. och lätlaHt att 
f, bukt med genom lä mpJign. dros ·la r . 

l i an vet at t fysikaliska processer kunna influel'<tfi 
en dast a v andra processer av samma slag. Ren t fysi 
kaliskt äro rund ra diovågorna av elektro-magnetisk 
natur och de r öna därför inte n ttgon påverkan a v 
atmosfär iska eJ]er meteol'olog iska fÖI'h ~l llandell men 
influeras av alla elekt romagnet iska moment. 'lektro
magnetisk på.verkan utstrå.la r nu från varj änd ring 
av en spänning, anting n det är f l'liga om en enstaka 
förändring ell r rytmiska variationer. Då det gäller 
att få bor t störningarna måste man dä rför ta itu 
med själ va källan och se t ill att ntstrålningen åvitt 
möjligt förhindra' och vidare mås Le mottagare och 
tillhörande ledningar skyddas. Ledningarna böra. 
hål laR l'å korta som möjligt och läggas fö rfit ndigt. 

Ju ncl l'adio]yssnarna själva . 
Indu tri n arb tar måJmedv t et och intens ivt pil 

a t t skapa skydd mot störningar a v olika slag, och 
Ramtliga ledande firmor ha P< det et omrt\.de gjOl·j- . 
värdefulla insatser. En orientering över vad eH 
av de mest kända företagen hittill:s ha r prestE' 
J'at på området ger många goda uppslag, och ä \'ell 
den som inte just nu iiI' besvärad a v störningar m
ett cUr r a rlllar Rlag bIl säkert ha en dej nyttiga l-' i y . ~ . 8 t ijll/ill(f.Hl ro ~8('/ fÖl 0.1.) ([/li p . 

http:omrt\.de


I det följande skola ri närmare dissekera olika 
slag av störningar och ange de medel, som böra till
gripas för att man skall bli kvitt eländet i de olika 
fallen, 

Ur högtalaren får man höra ett oavbrutet knar
rande ljud - då iLl' det en högfrekvensapparat som 
iiI' i gång i ni.il'heten, I dessa apparater brytPi': ström

men o;;1\'bl'utet och gni l:i tbilduing sker, Strängt taget 
bar man här en av dr. gamla g"ni.stsändarna i minia
tyr, De från dessa gnistor ui.s trtUande elektromagne
tiska vågorna fortplant a ,j, st'tväl i samtliga anslutna 
ledningar som genom In f ten, och do1 di.glängderna 
variera från noll till oiindlighetcn kan man inte mot
\'erka dem genom a \"i:;UimniIl~ a\- mottagaren, 

E n sådan högfrehensapparn l:::; "törningal' elimille
ras genom att man kopplar en kOJldensator parallellt 
med nätledningens kontakter och därmed till gnist
gapct. D enna kondensator hal' utom sina b' da led
nillgsunslntningar även ett mittuttag för anslutning 
till en jOl'Clledning, Gnistorna släckas, d, \' , s. de 
uppstående störningsvågorna utjämnas övcr konden
satorn och ingenting väsentligt utst!'iUas, Den så 
kallade sonden, d. v, s. den cgentliga behandlings
apparaten omges med en metallhylsa och kopplas 
likaledes till kondensatorns jordledningskontakt föl' 
alt förhindra att det als tra s virvelströmmar, vilka 
kunna. rre anledning Lill nya r-;törningsvågor, Slutligen 
~l)iirl'nl' m:m ;tpl/ar:1 ten mcd en högFl'ekvensdrossel 
UHl t 11 iitet, :,i;t n1 t [ortfn ra lule e\·,'nLllellt uppträdande 

---/~~-
Blockkond 

....- Temperatur

lQ;%~~""'--- - '. Regi, 

'----.... . ( ....· ·~/OCk. 
... Kondeflsalor 

=iJ>:':::':::':::-:::-::;~": 

Fiff, _I , ,' tOI'lIill .f!8"kydA för Pi(j, .j . Stön/in!lsskydcl töj' 
f' l eläris/v dörr7vlocTvll. riinnekucldc, . 

POPULÄ.R RADIO 

Fig. 6. Stöl'ningssklldcl -,;id en scriemoloi'. 

:,:tÖl'l1ingal' inte kunna. intränga på nätet och fOI't
planta sig på detta till nätanslutna mottagare. 

De"sa drosslar böra, med hänsyn till sitt ohmska 
motstånd, dimensioneras så rikligt, att den för hög
frekvensappal'atens drift erfordel'liga strömstyrkan 
förblir oförändrad. Föl' detta ändamåll'äcker en dros
sel, som slii pper igenom en ström på 0,75 ampere, Alla 
lcd ningar skola hållas så korta som möjligt så att 
d dUningen inte blir större än vad nödvändigt är. 

Fig, l "ism' hur llet hela skall ordnas, fig, ~ en dl'O"

sel och fi):';, 3 en annan drossel. 
Dessa (hossiars lindning är sådan att självinduk

tion upphä'-es vid växelström, då den ena ledningen 
tjiLnstgöl' såsom returledning, ,;\ att blo tt det rent 
ohmska mots l, nd et ocb inte skenmoi :::; tåndet gör sig 
g~LUandl'. De högfl'ek \'ensströill mal', som uppstå i 
gniRtp;apet, flyLn i de bi\.da lcdningsgrella r na i sam· 

Pi!l, 8. S /Ö/,Il;lIg 8S !;ydtl -,;id cnanlv(!1'Omtol'lII(lI'C NI' enta&
-,;äxel.~ lrjjm . 

(Fort•.• sid, / 28) 



POPULÄR RADIO 

RADIOS T Ö RN INGAR 
kan IDan 
bekiilDp a 

i de flesta fall till och med utan nämnvärda 
kostnader. De svhaste störni ngar, förorsakade 
av med icimka högfrekvensappar:1ter, elektriska 
hushållsappMater, motorer o. s. v., kunna verk
samt bekämpas med 

SlEMENS ST URNING SSKYDD 
Rätt anb ragta hava de a ll tid visat sig fullt till
förlitli ga. Eder radiohandlare lämnar Eder gä rn a 
uppl ysn ingar, hur man kan få störni ngsfri mot
tagnin g med hjä lp av Siemens störningsskydd. 

c EL. A ...B. SlEMENS 
SV,\GSTRtlMS;lVDE:l.J~INGEN STOCKUOUI 

Göteborg Malmö Sund,yaU 
V'... v r 

Begär vår rikt illustrerade radio
kata lo g som sändes gratis och 
f ranko. Endast till hrr handlande. 

AKTIEBOLAG E T 
Tel. "amnanrop "TURITZ" 

Z R 43/7 

Tec o Ele ctric 
N Ä T A N S L U T E N T R E R O R S

MOTTAGARE FOR VÄXELSTROM 

MED IN BYGG D HOGTALARE 

Effektiv mottagare för avlyssning av de 
svenska och utländska radioprogrammen. 
Enastående l judkvali tet. Omkopplingsbar 

för ol ika nätspänningar samt Kronor 
25 och _50 perioders ström. 210:

ZR 43/8 TECO ELECTRIC 
Som ovanstående Kronor 
m en för likström 17 0 :

TURITZ&Co. G Ö T E B O R G 
Telegramadress "TURITZ" 
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Leipzigermässans schlager 

SAJA 

Nålanslulningsmalerial 

Transformat orer 

Likriktarrör 

Drosslar 

Kondensatorer 

Motstånd 

Prahnspolar 

4- poliga magnetsystem 

Beg ä r materia l förteckning med pris till de i 

de nn a tidskrift beskrivna mottagarna: 

" Vidunde r tr e an tl 
, " 4 - 3 1", " Nyårstrea n" 

oc h "Sp ng atv å a n ". - Vår nya katalog 

utkommer in n o m d en närmaste t i den. 

Agenter ant agas . 

Firma AUG. JANSSON 
Telefon 1359 - Radioavd. - Sundbyberg 

Ideal motorn for g r ammofoner 
hoch radiogrammofoner. 

Storningsfri. Enkelt montage. 

Billig. Ända. till 3 års garanti. 


ELION 

hogtalares ystem och Pick

Ups äro av högsta kvalitet . 


Användas av ledande 

radiofirmor. 


GENERALAGENT: 

A.-B. BROMAN & HELLDEN 
M ästersam u elsgatan 57 

STO CKHOLM 
R adi o- och grammofontillbe hör 

TROLIT eller 

TROLITAX 
svart eller kulört utförande 

PROFILER 


RÖR ell e r STAV 

av 

fROLIT 

för radioändamäl 


BÅ'S T OCH BILLIGAST 

ENGROS 

AK T IEBO LAGET 

SVENSK. S CHWEIZISKA HAl'.,rDELSKOMPANIET 
K lara Norra Kyrkoga tan 34 - S tockholm 


T elefone" 168 00, 168 14, 1681 5 


I d e t s lj bos: 


ITELEFON A.·B. L. M. ERICSSON 
Södr8 Koogs tornCI - Uts tiilI o iogen S t oc kholm 

ANVÄND .: 
I EDER TRANSPORTABLA 

lMOTTAGARE ENDAST 

ANOD- OCH GLODSTROMSBATTERI E R 

W R l L anod b"tterie r ä ro alltid försedd a me d gallers pänningsu ttag. 

De t med h~ 1 för spänningsuttage n förs(:dda locket säke rs täller batte.


rierna mo t ytt re kortslutni ng samt ga ran tera r att kun derna. 

erhå lla et t obegilg na t ba t teri. 


Fö rs tklassigt :svenskt fa brikat . Tillve rkas dV 

A.-B. W. RAMSAY'S TORRBATTERIFABRIK 

T clefon 23 77 LINK ö P IN G


Ge nerala g ent : 

ARVID FORSBERG & Ca., R.lJambstorg 6, ST O C KH O LM 




POPULÄR RADIO JO, 

oTelegrafera till manen 

Hi ttills hal' IIIl1n bestämt hä\'llal , at.t {let 
är absolut omö,iligt för en l'afliosignal att 
tränga igenom Hcavisideski ktet, "iI\<et 
umgel' jOI'dklotet och reflektcm r radio· 
Yågol'l1a. E xpt'li ment som ut fö r t på 
ltll r a. senaste tifl synas (lock ,eisa, att 
\'i ssa korta vågor 110mma igenom Heavi· 
sideskildet och reflekteras av massor el
let· möjligen elelttronslrömma,r ute i 
värlilsrym(lcn. Om så verldigen ä,r fal
let, slmIlc det finnas' 1lI4)jlighet att t'Cle
grafera t ill "åra gl'a nnl) la llet~r, och i 
derma art.i I<c1 berättas om, hur eXllel'i
ment i den Iildningen Imllde tänlms 

Fig. 1. Ett exempel pr2 hur rrulio 'v ågonta från PH 


.,tation Ulld /' normala törl!(1l1a,u dcn nå frcJ'ln lin 

mottagaren, dels som en jnh~ Hea 'l~i8 /ei'f.;, tct r e-


jle/e/ erad vU,Il RH, dr ls 80m en jordvåg RI. 


O
III n' gon föl' fyrtio år sedan teätt fram 
och fö rkunnat att det inom överskåd
lig framtid skulle bli möjligt att utan 
hjillp av elektri 'ka ledningar sända ett 

mcddelande runt jorden, sft skulle inte bara den stora 
allmänheten utan ock il. >xperterna ha ruskat på hu
n ldet och undrat h ur det egentligen stod till i veder
böraD\les hjärnkontor. nderliga saker hade man nog 
yarit med om och änn u nnderliO'are kunde väl vän
t a " men någon gräns för fantasterierna måste det ju 
ändå vara. Nu några decennier efteråt vet varje mä n
nis) a att en 1:5~ dan sändni ng av e tt meddelande jorden 

r unt inte bara är möjligt utan faktiskt också göres 
många gånger dagligen. Varför skulle det då vara så 
omöjligt att telegrafera till övriga planeter i värt sol
system? Är en sådan t anke egentligen mera fantas
tisk än den ovannämnda var för fyrti å r sedan ? 

Vi mena inte, att det skulle vara möjligt att uppnå 
förbindelse med mer eller mindre imaginära bcbyg
gare på månen, Mar" eller Venus, utan syftet med 
expcl'iment i denna riktning skulle uteslutande va 
ra vetenskapliga undersökningar av radioYågorna 
oclt deras natur. 'fy\-ärr iii' det sft, a tt vi nu veta 
praktiskt taget ingenting Olll va l. m I:5 ker från det 

iigonblick, då r adiovågorna lämna a nten
nen till dess de uppfå nga . av mottagare
stat ionens antennsystem. 

Val' och en vet ju, a tt man med mycket 
ringa energi kan et ablera en förbindel e 
lill ch med över hela jordklotet , om man 
arbetar på korta V~ g Ol'. "jn kortvågs
sii.ndare på blott fem watt kan avlyssnas i 
;;nart sa rt Ila hörD av vär lden. Natur
lig tvis ha vi a lltid Heavisideskiktet a tt 
'l a med i räkningen, och det finns ju for
skare, som påstå, at[, det är absolu t omöj
l igt föl' radiovågorna, vilken våglängd 
man än må arbeta på., att tränga igenom 

Pif}. 2. T-(,adi os-ign(Llens vag f rån jorik-n Ull md
ncn. I Hcavi8 ide~kiktet HL absorberas en deZ 

av eneTgi n e llC'l' 1'eflekteras mot jOTden. 



i 
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detta skikt. J .. <lndra sidan måste man medge, att Olll 
man bara kOlllmer tillräckhgt långt ned i Yåglängd, 
så. kan man komma omedelbart i närheten av de 
synliga ljusstrttlm'na och dessa passera bevisligen 
både H ~a ,-isideskiktet och atmosfären kring oss. 
Kanske reflekteras en del a v lj nsstriHarna a \- Heavi
sideskiktet, men ('n del tr~Lnga i alla fall igenom. 

Sklllle det ini.( ~ kunna tänkas, att det förhåller sig 
på samma siiH mcd vanliga rarliosignaler på mycket 
korta vågo l'. Det elektromngnetiska. spekll'um hal' ju 

verkligheten ]'erlan ~w mmanblalluat 1'a(lio- och vär
mevågor, så att det inte hillg l'C' fi nns någon möjlig
Iwt att h1\l Ja dem isiLr lItom på ,· j, ·sa punkter. 

POP ULÄR R ADIO 

jordklotet - i Australi.en ellel' Sydafrika - ocksil 
har sin riktningsa ntenn inställd på månen, så. skulll~ 
han kunna höra den utsända signalen, under förnt
sättning att den ovannämnda teorin är riktig. Såvill 
på si.Lndar- som mottagni.ngsstation mäste man ha 
kronometrar och varje minut sändes en si gnal . 1':l 
lllottap;ningsstationen uppfangas dessa signaler :2 1/2 
sekll/llI eftcr u lsUnclningen. Radiovågorna u ture(] a 
sig med ljusets hastighet, d. v. s. 300,000 kilomdel' 
i sekunden, och llå a ,sh ndet från jorden till 1115.11('11 

iii' omhing 375,000 kilometer, blir det en total di
stans pä 7;30,000 l,ilometer SOI11 radiovågorna SkO];l 
tillryggalägga. (Forts. i. sid. /,)0) 

JJ I I IIII)!!)}}))) 

'\."
," 

",-",-"
~",,,, 
~, BU '"''''''' pd ,,," ,>,,,,,;,,,,, m, f'" 

n 1!w.lä fl (/,' jordl,:/n tet l"wwa r ejlckt cI'1l 8 av 
11 dlle n el/CI' ,m unna·n planet till r n p Wlkl 1Jrl ~motsatta· sidan av jordcn och upp!t111gas dä r. 

Ingen \'l~t fiA lliin,nallll\! YilkeL i;l<.lg al' nl(liov~l

"or, som skulle ku nna genom LTänga lleavisideskik
t et. Det kan \'ara 5-meters,ågor . 5-centimetersYågor 
ell r kansk ;")-mill i l1l l ' l'S \" g Ol'. I ngen vet någonting 
där om, ty ingen hal' fö rsökt si,' på det experimentet. 
:\1 n f inn. (let möj lighet ait med l'acliovågor tränga 
igenom lleavi. 'ideskikt et, så skulle det utan svårig
het knnna gå att sä ll da en signal t. ex. till månen, 
och f ft sig-nnlcn l'eflekterad d~i l'ifrån igen. 

L .. t os. ' ,· tu del'lt f ig. :1 litet nät'mare. En amatö l' 
på en plal. i Jordamerika sänder med h jälp av en 
l'iktningsantenn l'a di( vågor t ill må nen vid en tid
punkt då (lenna planet b finn t· si t i lämplig t läge 
i förhållande t ill rik tningsanten nen. :\1. nen är emel
l rtid liksom väl flel·talet lIan ter delvis metallisk 
och därför uppträder den gcntemo radiovågor nH 
som en jäUereflektol', och vågol'l1[L ka~tas tillbaka 
på PI'( cis 'imma sätt som solens ljusstrålar reflek
teras av månen . 

Pir;. .j. En schematisk billl av m etoden tör bes tämning (Il;
Om nn en annan amatör på motsatta sidan av jordkiirnans storlck med hjiilp av I-Uclll'ingsvå.gor. 

http:Australi.en
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E ropa

fyr a n 

Övel'liigsen se lek tivite t o c h enastå. 

ende käll slighet " ännetec k na denna 
Illottagal'e, en av d e för n ä Jnligaste 

r epl 'esentantel' fÖl' 1931 ål'S bästa 
apparat typ el', Inan k an leta upp. 

<l~ e t .av l~imPl.ig m~t j ~g:U'e är alltid ett 

V, km klg t pl·oblem. v<ll'Je appal'at typ hal' 
sina obcstridliga fördelar och den in· 
t ee scr ade ;1lUaWren kan ha mycket 

:-; ':ll"t aLt skilja mellan vad som iiI' mera väsentligt 
och mindre. E n mottagare kan utmärka sig föl' cn 
('ll<I stående se l ektivite t~ PI an na ll för en mimlrc \'im

Iig klin light t, en t 1' dj e för öyerlägscn ljnclrepro
rlnkt ion o. s. \'_ 

;\Ied denna kOllstruktion, g Ul'opa-f 'ran, ha vi velat 
l'iira fram en appal'att. 'p, ' om i möjligaste män förc 
Ilar alla dess;1, fördelal' i en mottagare, så att man 
kan yar s~lker om alt nå -tt re.'ultat om under all:1 
förhållanden tiIIfl'cd ställer även en ganska k6i.seJl 
lysi';n<l rr. 
K~ln l ighetl'n Ut' o\-anligt o' d och med normala 

aut ennfii l'h rt l1 u n clcn hur man möjlighe t l1 tt ffi d ut
miir kt htigtahlrstYI'ka plo lea i n .. tatiolll'l' i , nart 
"ng t h la ElH'opa. D iir.ful' hur kon, trnk t ionen ock:-:I 

kallats föl' E ll l'Opa·fyran. 

Pig , 1. D en NI'dir/1I mot· 
!iI,II(P'CI, ll a.r en (!IL /'el och 

till/a/all de r,r l cl'iör. 

~\laH F>kulle knnlla tro, att den huga kä n.'ligheten 
llppnit lls på uekostllad a v mottagarenA selektivitet 
(less förmåga aU sär skilja de olika st ationerna. fråt 
'arandr;1, - ty i regel Hl' det så < tt hög kiinsli p;het 
l'e F> ul.crar i ch lig scleklivitct och omvän t brukar 
hug selek tivitet ge mindre tillf" ,d . tii l1an de käns
lighet. )Ien Jetta är ini e fallet m d denna appar , t. 
'rrots den höga känsligheten ä r selektiv iteten så god 
som man överhuvud taget kan brgäl'a aven först
kl a s:-;i~ fynuiil'f; appal'at. Och det la oC'tyder, :ow m "al' 

Firl, ,r Jcopplillq ,<"ch r llll/ fU l ' HI/rop a -f lll'f/I L ( ', .),iO ( "III. C, - 4iJO r III , G" - a, l III I d . c, ,~ OO C'll1. '. - !t,j" 
('111, (',; - ?f)f} CIII. (', . - .?X,2..'lfJ (a/l.. r , . 2 '//l td. (' lo ' - ),5 00 r lll. R , - :iO.II{) f) 'jll111 . R , ' - - 1 m rfjolllll. R, - 2 HINI· 

(i h ll l. R, .- wO .OGa 071 111. T<,. - 100 ,f)Of} ofl m. a" - :2 111C'f} O111f1, 

http:l~imPl.ig
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Fig, 3. Enropa-fYI'([lIs monterillg ·p l an. 
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och en nog vet, att man kan skilja å L alla st,-ItioJ)('l', 
\'ilka inte ligga varandra 'å nära, att det uppstår 
illterfer enss tärningar. E n Se dan selektivitetsgrad ii l' 
naturligtvis av dubbelt stor betydelse just nu, d it 
\'åglängdsföl'delningcn vållar så stora svårigheter 
i etern. Antennen bör dock inte vara längre än IH 
-~5 meter inklusi\"e nedledning och intag om mot· 
tagarens selektivitetsegenskaper skola komma fnll t. 
till sin rätt. Man måste också se till, att antenne11 
ligger fritt, så a t t man inte får alltför stor egen
kapacitet t ill följd av närliggande träd, takrännor 
och dylikt, 

Med de rör, som upptagas i den efterföljande ta
bellen, är mottagarens u tgångseffekt fullt tillräcklig 
för normala behov, och reproduktionskvaliteten är 
mycket god, allt under förutf:ät tning att slutröre t 

F'ig. 4. M M /'&ki&s till Europa-fyrans frontplatta. 

får full anodspäuning (150 volt) och en därtill a v· 
passad negativ gallerspänninb (-GB 2 ). 

Skötseln av mottagaren iiI' myclrct enkel. Genom 
en enda inställningsratt justerar man de båda av
stämningskondensatorerlla och med den yttersta 
knappen på avs tämning-'skalan korrigerar man even
tuella differenser mellan de båda kondensatorernas 
ins lällningar. :X~il' d enu~ ex lraknapp bara en gång väl 
ä r i nställd korrekt, ~< ä r det i regel ganska onödigt 
att pillr, pi\. den, så l änge man håller 'ig till samma 
antennsyslem och samma ins tällning av den inbyggda 
\'ar iabla u llt enn!;:ondellsutorn vilken tjänar t ill alt 
öka eller mim,ka mottagarens selekthritet - a lltefter 
de föt'hancle ll\'ar ande om . ändigh t ema. 

:Xatlll'l i ~ j:\' is iiI' mottagaren försedd med fasta spo
lar föl' (1 /Ji\.da \'flg'lii.l1g-dsomrMc na (220-600 m. och 
!r'O-l,800 m.) . Om kifLnillgen sker m d hjälp av en 
enkel omka 'tarC'. vilken av hä usyn till mo ta garens 
mon leri ng äl' placerad pi\. apparaten na sida Så.SOlll 

f ramgår av fotografier ua och montel'ingsplaneu. 
E n annan illycket väsent lig fördel med denna mot

t agare ~ir df's' enk ja kon tl'nktion och den låga 
t illverkningskostnaden, vilka tillsamman göra det 

Fig, 5, Den tä-nl"iga mot
tagal-en, serLd b alcifrdn 

och m ed ill~atta rör, 

möjligt föl' snart sagt vem som helst att bygga Euro 
pa-fyran, en mottagare som är full t på höj den av md 
1931 års radioteknik kan uppvisa. 

Kopplingsschema. 

Vi skola nu närmast gå igenom mottagarens kopp
lingsschema, som finns publicerat i fig. 2. Antenn
systemet anslutes genom den variabla antennkonden
satorn 0 l på 450 cm. till en punkt på högfrekvens
stegets gallerspole L 1 , vilken a vstämmes med hjälp 
av den variabla kondensatorn C2 på 450 cm., som 
för övrigt är sammankopplad med detektorkretsens 

---------------------·-·-·----..----------1~ 
~1(A.'][' E ]fiUAUL]L][§ 'Jr ].\\, 

1 "a lS s kii r mgallc rspolar med omkasta re. 

1 dubbelkon(]cn~n tor 2X '150 cm. 

l (li ffe rentiaJkonden sator 2X240 cm. 

1 g li m 01 crkon den s u tor 450 cm. 

7 håiJare för gnllerIäclcor. 

4 rÖr ~ ocldnr . 


1 HF-c1roR"el ~ Dole. 

1 J. F'- t ran sfnrm ll ("or 1 :3 il 1 :3,5. 

l g JÖrlM römb l· j'tu l·e. 

1 m otst>\ n,! 100,000 ohm. 

1 mo t st.å nd 200,0011 ohm. 

1 m olstän el ilO,OOO ohm. 

2 rnotRUin d 2 mcgohm _ 

.1. h luCkko nll,'l1s nl.n l' 0.1 mre] (iOOO \",11), 

l bl ock lwn,l ensll t,.!" :o nlfd UlOO , ·olt) . 

1 lol ock kn n c!('nsllto r 300 cm . (l.000 YOlt) , 

l blockkoll 'i<' nsal !' :tOO cm. (1.UOO vo lt! . 

1 I>l o('k koHucnsat,, !" ·1.:)00 ,'m. (1.000 " oll) . 

J "uriulJ,,1t Jllol,t,md l m e!!,o hm . 

l f r o n t pluttu U'I lita " 400X ~70 X 1 0 m m. 

1 h O! !('lI p l a ttu. k r y ,sfa n6 r, 400;< 270X 10 m tH. 

T I' i'lll , Sk T'u',nr, systof lCx , l\nn tokthyl~or etc. 


]l~Ö ll ' Tl\'i. JB\EJL JL.. 

j :11 

FulJrikal gall t' I'l' Gt'
I Sk,lrIlL - I 

Ing-(n' I,,'. 

W 4 f , ~. 
..A 42.-1 13 403 

Ori on .. .. . I fl 4 
PhllIPs " l A -H2 

RJ" 034 rn ; 11* 
'rrio t ro ll •. se 4 
T elef IlTI kf'n nES OD~J 

WO ,I XO 4 
y"I\'O ... .. II 106 o W 406 r. 414 

, . 
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Fig, 6, ;Väl'bild av Bllro/la-/UrW/ 8 hög

frc1wen 8, l eg , Obscr'/;era llZaeerill(fCn 

(LV det var iab7(L mot ståndet tör skiirm

yaller "pii /llt i /i!J II på skärmen , ;Uo/ 

stli. lld f' 1 1/I/htc vara i80l cmt In! Il ,'kii r 

!/l~i1, 80 1/! iir jo/'da(/' 

an~ t illlllli Jlg , : kol1de n!:' a h)l' Ca' sit att (le kunna skötas 
med sannJlil. imdii llui n,c:s1"(l((, Den ,l\",-ikelse som kan 

nppkomma till följd av anlennens anslutning lltjiim 

Ilas genom a tt "tatol'pUtm'Jla prt C" knnna vrid a" 
"ep. rat . 

D ell a r. 'hi lUlla kt' t'lseu L1- -C" påtrycker skäl'lngal
lerröl'd s gall 'l' (le högfl' phenta s,-ilngningarna och 
p[l gnmd av mo(:.;tånd l'l H l fl: :-';0,000 ohm pl'l'ss:u; 
de fÖl' fl Wl'k ta sViin gn ing,l l'na genom kondeuf!at ol'u 
0 4 pa :300 cm_ in (h'el' detcktOI' J1 s g;alll'l'krets, ~käI'ln

gallerspänningen till högh-ehclIi'il'Ö)'et får man med 
lljälp av det variabla högolllUslllotstitndet R, och 
gellOm kOlldcnsatol'll C" pil 0,1 mfd ordnas jordni ugen 
[1" "kilI'll1g;t1l, 'pt-, 

Detektorns gallel'krets består av spolen L z pal'a l' 
Jel1kopplad Uled den variabla kondensatorn O.:; P~l 

430 cm" och lilujldllingen åstadkommes med galler
kondensatorn OG P' 250 cm, i förbindelse med galler· 
läckan R 3 på 2 megohm, Återkopplingen skötes med 
( ~ n c1i ff erentialkonden ator 0 7 på 2X240 cm, Diffe· 
)'cntialkondensatorn ger under alla förhållanden den 
mj II kaste och b~ist kontrollerbara återkopplingen , 
o('h särskilt vid distanslyssning kan detta förhål
l ande n1l'a avelen allra största betydelse. 

r detektorns anodkrets ligger en högfrekvensdl'os
sel IIl<'D, vilken hindrar de högfrekventa svängnin
garna från att nå fram till själva lågfre)n'ensföl" 
stiil'k:1.l'en. diil' de i regel orsaka instabilitet, Kopp

(Forts,'; sid, 130) 

Ciy, l, 1TiiT iir Europa-fvran tii l '(U!lmontel'a(/, 

I de i; verstn l' {)l'sOch;Za-rna placeras slutJ'ijrel 

I ill l' iiu8t ur uch 81.;ä1'1nq(lllcrrö ret till höger, ,j 

d (" lIedel', t a t ör,< 'a 7(/(JJl'e"1;C 1l8rÖ1'(~ t tUl vänste r 

och ilel cktorn till höljer, 
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» ortafyrao» 


M 
ed \'år-ells anlwrust ökas intresset 
för elen transportabl a mottagaren i 
tegel i Mg grad , I god tiel vill man 
träffa sina llispos itioner för som ma· 

l'(~ li , Udl i dessa ing[u' för tadioentu. ias ten också an· 
skaffan elet aven apparat, som kali medföras på u t, 
flyktcl'lla utan sWl'l'e bes vii t', Den som en gång Hltt 
slUak på elen tran 'portabla och vet vilket nöje mall 
kan ha a v den int e bata pi kortar' utflykter och pä 
sommarnöjet , dä r det IWlIske inte finns möjlighet 
att all \'ii.nc1a en llätamdnten a ppar'at, u tan oC}{flå p[l 
lii ngl'e l' rFiOl', den t a l' om möj [igt med den transpor· 
tallla i bap;a gl'L. Oliigenlte(el'll<l vid tnw sllort ;\.1'0 

lli\.mligen sfl slIla ih-ilga om 1ll0l1cma appara ttyper, 
a tt de faktiskt inte :-;1>l'1a w'lgon egentlig roll. Bäclc 
\'iktell och dim 'llsioll('rllH kunna nu häDa!:; Here bp· 
tycll igt. n ii dill kommet' ntt dc modema rael iorör-en 
ii r o mycket ntill lhe ömtäliga ilu vad som tidiga re 
\'arit fa llet, D e l' ;l iute n[lgon sJmda av illillF;ta lilla ' 
stöt e11 er slmkniJJ g under transpor t en . Just de:-;:,;;t 
t r auspmtsvårighete L' Ila J,all ske almars avshäckt ett 
s tort. an tal fr an att tidigare lägga s ig till med en 
mottagare speciellt fö l' r e,"'01, och utflykter. Men nu 
fiu DI-! det så mycket stön'e anledning för dem att 
skaffa sig e11 såLlan apparat, vill,en blir en ovärder· 
lig 1<a. Jll ra t a lltillgen man ger s ig ut pI\. vischan, på 
sjöll ('1Ier tIpp i fjällen. K os t naderna bli inte pä nå
got siltt <l\'shiickande utan en nu' \tar möjlighet att 
siil!':l i j,!;, n g med appara tbyggei. 

l\fen hur skall lIU en ,L flan transportabel motta , 
gare byggal:!? Dc stalionära anläg!tningarna ha Ila· 

1'11 diglx is skri mt bo rt er, bttde vad bett'äffar selek· 
ti\'itd. ki i w; Jighet och teprorluH i 011(' ns 1,vaJitet och 

En illealmottagare 
på resor, på utflyk
ter i fjäll, på sjön 
och som'l1lar'uöjet. 
Känslig Q .. selektiv. 
Jä'l1lbördig med en 
stationiir apparat 
av g 011 konstruk

tion. 

en föru b;äl t uing föl' att lIIall slmll frl det rätta nöjet 
O<"ll utbytet av sin transportabla är givetvis, att des" 
l'g!:nskaper i dessa hillJseenc1en inte skola lemma nä· 
gemting övrigt att önska. 

Vet kan l;ynas som om det skulle vara åtminstone 
mycket s\' 1'trt om också inte omöjl.igt att tillgodo,,:' 
(lessa ln'av samtidigt med att mottagarens vil~t och 
dilllcnsionel' skola hållas nere, t y de vanliga sta · 
t ioniLra baUerimottag1arna med separat högtahi, l'e 
il1'O ju i allmänhet riiU stora åbäken b:lde ifråga om 
storlek och vikt. Populär R adio har emeller tid g, tt 
iu för' att söka få fram en ideali s k transportabel 
lJlottagm:e, och \'i tro a tt eliVa!' måste el'k iinn <1, atr 

vi lytblt:-- ganska väl med den ]wnst l'uklion, som bill' 
ska 11 beRkri\'ns. " rortafyrnn" iil' en verkligt god 
alJ·tound·mottag-a t'C', vil ken varje självbyg:ga l'c Ril· 
1,Cl' t skall bli belåten med, 

Pi(J, l , " .l' url llfu · 
1'([ 1/8 l,oppli li(J .\ 

8ch rli w, (,', - - ('. 

.).50 cm, 0, - :/00 

('I". • - 2 X2.'tO 
. ('III. (', - .~O () CIII. 

N, -- ,! 1III'!JI,II1Il. 
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:Jlottagal'{:Jl iiI.' fii['sclltl mell l'amantellll, 	 "Portafy7'an" titan röl ' och 

töre lIIol/teri,n{/c1l. i väskan,och man sli Jpel' sålunda fnll komligt fdm 
(le svårigheter som ofta äro förknippade 
med uppriggning [1\' en provisorisk an
tenn f"" r den t ransport ahla, Om man 
emellert id i speciella fal l skulle vilja be
gagna appara ten i förbindelse med ett 
särslölt antenn ystem - man vill kan
ske ha ännu större räckvidd än den som 
kan uppnäs enbar t på ramen - så kan 
man u tan vidare koppla detta till mot
tagaren såsom ;;:rnal'e skall beröras \'id 
genomgången ny "I'oJ'taf,vrans" kopp, 
l ingsschema, 

De ströml,ällol' som kdivas ä ro riit t pri 
mitiva, Man använder nämligen blott ett 
UO volts anodbatteri för allodströmmen och två 2
\-olts ackumulatorer föl' glödsb-ömmen. De senare 
äro naturligtvis av "unspillable"-typen, så att man 
inte behö\'el' vara r-ädd för att ackumulatorsyran 

Pil/, 2, J[ult till ],olle/L 
flO gra dpJ' (fl) pO IJPcir
7cf'l ll 8kä re,~ "I. Obdcr 
'/:era « n olil,a .'s ltu r
Jlill!JI 'n i ä c fr i!. kall -

I rnul. 

slm ll sippra ut och aust älla obehag. Om man emel
lertid i sLåJle \'i!l am 'iinda ett 41

/ 2 volts torrbatteri, 
sä kan detta givch is iusilttas u an någon som helst 
fÖl'nndring, om bam batter iets dimensioner inte äro 
\' icUyftiga r itn vad IDan har r d till i mottagaren. 

Anod batt 'l'ict· spilnnin g är i förhållande till dc 
uDI'ända l'iirens ( t. ex.. k~i rmgallerröret) spänni ng 
mycket Tinga, lUen t rot detta är mo t a Tarens käll 
l ighet så tor, att den vid provnin g till och med 
under ganska svåra förhåll ~ul en mycket väl kunnat 
t rua en jämförelse med en vanlig god stationär ap 
parat , som vHr iL anslut n till en r ät t god utomhus
a lltenn. 

~alUl'ligivis är "J:'ortafyr all" för, edd med en OID
lm t a n \, sa att apparaten tä kel' b' de lilla och stora 
våglängdsomr; det, och det a i förbindelse med den 
enkla inställningen gÖl' mottagaren utomordentligt 

lätt att sköta även för en inte speciellt erfaren lys,;

nare. 
D[l raJllantenn användes måste man naturligtvis 

ta \'edel'börlig hänsyn till, att mottagaren besitter 
en l'ii tt u tpl'äglad riktningsverkan. Man måste dU 1'
föl' se till att ramens plan ligger lodrätt mot JOI'.l
ytan och under sökningen av stationerna måste man 
\Tida apparaten i olika lägen, då det bästa resulta
t et SOIlI bekant uppnås, när ramens plan går genom 
den ihågavarande sändaren och sålunda visar ril,t 
llingen till denna, 

Den använda högtalaren har ett gott fyrpoligt 
magnetsystem som grundval, och den reproduktioll, 
som uppnås, it1' av så hög kvalitet att även en ganskfl 
kräsen lyssnal'e bör bli belåten , 

Hä!' den jiird i()(b "PorfafV l'all " II/ Ct! rrlll lflllJ cnn cn lO G" t . 
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.l{0P1Jlings8ch elllrl . 
Låt os 8ft efter de u Illera allmänna f underingar 

övergå till en detalj erad geliomgil.llg a v 'Portafy
rans" kopplingR ch _ma. He mantennen är ansluten till 
"jiilva mottagar eJl vid punkt rna Al) A 2 och A3, och 
omkastning f r ' n det ena väglängdsomr det t ill det 
andra sker g nom att mun blott kortsluter eller bry
ter omskiftaren, vilken för övrigt är sammanl opp
lad med omskiftaren i detektorkretsen, Rå att båda 
Rkötas på en och samma glIng. 

Om man önskar koppla tt antenn-j ord-system till 
"Portafyran", så bn antennen kopplas t ill A z och 
jordledningen till A " Under sMana förhållanden är 

Ilöqfalal'c och l-ör ·i.//montcradr. 

det önskvärt att dessa båda punl,ter l,opplas till ett 
par kon takthylsol' på muttagarens frontplatta . En 
li ten blockkondensator p il. 50 a 100 cm. böl' inkopplas 
mellan a ntennen och kontakten A 2 • 

Ramantennen av ·tämmes med variabla konden
"atom C l på 450 cm., och de uppfl'.lJlO'ade signalerna 
påtl 'Y kas el .. gallret i mottagarens första r öl', hög
frekvensröret. "ilket Ur valt som ett kärmgaller· 
rör -rör att man. kall uppnå bästa möjliga först är k
ning o il tabilit et. Skärmgaller panningen till detta 
rör tas direld han an dbatteriet. d nna mot agare 
har det nämligen "isat sig onödigt att insälta filter 
för skärmgallersp~il1ningen. 

I högfrekn~nsröl'ets :l nodkreLs finn ' en hogft' 
kv nsdrossel H 'Dl) vilken tvingar de fÖrstärkt.o'1 hög
frekventa svängningarna genom l ondensatol"n 0" 
pft 300 cin. till det rktorn ' a l'Rtämningskret., 'om 
består aven avstnmningsspole och en variabel kon

lUi 

A)Jpa'raten k/al' "IIICn u.lan ·I'amallfen ll . 

densator e, pä 450 cm. Omkastningen från det lägre 
v<1glängdsområdet till el t högre sker genom kort
slutning av ett antal av avstämningsspolens varv 
med hjälp av den insatta omskiftaren, villwn som 
sagt är sammankopplad med ramens våglängdsom
}mstare. 

Detektorn arbetar med gallerlikriktning medelst 
gallerkondensatorn OG på 300 cm. och gallerläckan 

på 2 megohm. Differentialkondensatol'n C4 på 2R1 

X 240 cm. tjänar till att åstadkomma återkoppling, 
i det den för en större eller mindre del av de hög
frekventa svängningar, som finnas i detektorns anod
krets genom återl<opplingsspolen. Dels för att under
lätta detta, dels för att hindra de högfrch.'venta 
svängningarna att tränga in i LF-förstär karen, där 
de kunna orsaka instabilitet, är högfrekvensdrossel
spolen HFD z insatt i detektorns anodkrets omedel
hart före lågfrekvenstransformatorn Tru vilken }('

F'ig. J. Jl (l /t ~ ki. · .~ till l'a ltl CII. 
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ller de likriktade signalerna öyel' t ill första Elg
frekvensl'örets galle r. 

Kopplingen mellan de två lågfrekvensrören sker 
P~l SaU1ll1<l sätt merlel" t H\.gfrekvenstl'ansfol'matol'n 
1'1"2' Användningen av tV[l l~lgfrekvenstransformato

l'er i en mo l ta gare är visserligen i strid med de rikt
linjer, som vi i vanliga fall bruka följa i våra kon
struld ioll 1', Jllen i detta fa ll ha vi tillgripit det 
ill'rangemanget föl' Htt m största möjliga förstärk
ning. De anviinda transformatorernas kvalitet med

för också att h gfrekven 'föl' tärkningen förutom att 
den är stOl' ock,,;l är jämn över hela tonfrekvensska
J'111. Skulle t gfrekvensJ'öl'i'itiiJ'ka l'en \-i"a tecken tiI1 
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instabilitet, Löra tilledllingarna till första transfor
matorns primärlindning omkastas. 

Högtalaren anslutes till mottagaren vid UT och 
batterierna kopplas såsom schemat visar. Med den 
använda rätt låga anodspännil1gen är en galle I"fö 1'

spänning på I l/::! a 3 volt lämplig för -GE j och 9 ;\ 
12 volt för -GB 2 • Ju större negativ gallerspänning 
SOUl anviindes:_ dCktO längre räcker anodbatteriet, meJl 
man får givl'his ej göra den så stor att Jjudkvaliten 
Llir lidande, 

Mycket "tOl' vikt hal' lagts vid att göra denna 
tI'ansportabhl mottagare Sil enkel som möjligt. Fo
tOgJ'a fieJ' och monteri ngsplan ge säkert ocksft fullt 

~ 

(Forts. ,l ~id. f 28) 
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Ett ~törre DleDlbran 

ge.' mångdubbelt bätt.'e liud i h ögtalaren 

och kan gö.'a den magnetiska typen 

lika god som en dynamisk, 

I ' IO. 1. Högtala ren t ä"d igm onfcn lll 1l1Nl ljudskä1'1I1 en. 

D (.'Il .elektrodynami:ska högtalaren, vilken 
J II 1 allma nhct anses vara en a v d e bästa 
existerande typerna, kännetecknas sär
skilt av sin goda förmåga att ..\terge alla 

tOll('l' - ~iVCll de mycket dju pa - med relativt kraf
tig l.i udstyrka. De t stora flertalet andra högtalare 
i"ttcl'ge eli.tremot de djupa tonerna föl' svagt. Orsaken 
hiil'till liggel' sill':-;kilt i {len s törre rörelsefriheten för 
den elekhodynamiska hög Lala r ns konmembr an. D e 
fl es ta högtalal'~ys ( em av aunan t yp medge endast 
rel a t ivt Bmtt, o('h skarp t begränsade sd .ngningar fiir 
lllrlllbl'a llrt . 

D en t']ckr t'i>,ka ellergi, :-;om tillföres högtalarens 

magnetiska system frän mottagaren, användes som 
man vet till att sätta konmembranet i svängning. 
Membrc net kall då, genom att ömsevis sammanprek
sa och förtunna luften i dess omedelbara närhet. 
fortpla nt a in energi tilllufte ll i forill av l judvågol'. 
Jämför man nu för hållandena if råga om djupa och 
höga toner , så är det klart att mn n vid de höga to 
nernas sna bba vibrationer relativt lätt kan få en 
betydande energimängd överförd till Juften, ävell 
om membranrörelserna skulle vara ganska små, me
dan de djupa (-onerna, långsamma vibratioller måste 
kräva l ängt ·törr membralll'örelser för att man skall 
kUJlna fä mot svarande energimängd omsatt i l.iucl 
svängningar. 

Om vi nu tänka oss att en viss elektrisk eneqr i 
med hög frekvens (en hög ton) tillföres en dynamisk 
högtalare, så utför membranen precis så stora rö
relser, att den tot ala tillförda Törel eenergin omvand
la s till ljudvågor. Tillföres nu samma energi med låg 
frekvens, all t så som en djup ton, sä måste konrnem 
branet utföra betydligt större rörelser för att kunna 
avge hela sin ener gi till luften . Dett a sker också hos 
en elektrodynamisk högtalare, där membranet hal' 
den erfordel'lig;l större rörelsefriheten. I det stora 
flertalet u\Tiga y, t m äro mcmbl'an rörelsel'na S[l 

s ta r:'k t b('gr~i. Jl!:Hl,(le (från 1/ 10_1h m m.) a tt membra
net i Ilormala fa ll inte kan avge hela in l'örc]seenel'
,!:!L s[lsonl l judvågor , n tir det g'til1er låga frekven:' eJ' . 

Mall har dock här den utvägen, att ma ll 
J..: an göra konmembra net s törre. St ör re luft
lll<l SSOr , ~i.i- t as p!'l 51 sätt i rörelse och melll
br anet få r t illfälle a lt <l\'ge mera energi. 

Om wan har ett högtalarsy.' t em, som ti ll
lätrl' endast mycket s m[l r örelser av mern 
bran et, .. :1 kan lUan ..åln uda klara sig med 
att fö r e de t a system med en mycket st Ol' 
kOll och på å säH få de dju pa tonerna åtel' 
givna mera i överensstämmelse med de högre. 

F' i[J. ~z. ]loJ/ eli s I i llVl.? r kniJl{J och upphä'lgning . 
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Genom en serie försök med olika membranstorle
kar på olika magnetiska högtalarsystem har utexpe
rimenterats, att ett membran med en diameter pä 
50-65 cm. är det mest lämpliga för normala hög
talare. Det har vi 'a t sig, a t t t ill och med de billi
gaste och enklaste magn t 'ystem kunna ge fö rbluf
fande goda re~mltat med ett stor t konmembran. I 
många fall kan man rent~l\- nå upp till vad elektro
dynamiska typer ge. 

Ett stort konmembran kan Y(;m som helst tillver
ka. Bäst är att använda »högtalarkartong»,en tung, 
mjuk papp- eller papperslnalitet av omkring en halv 
mm:s tjocklek. På denna kartong ritar man en cir
kel med 31 cm :s radie och en sektor på 50 grader 
kLippes ur såsom fig. 2 visar. Nä r kartongen där
efter limmas ihop får man en kon med 55 cm:s dia

Fi.[I. 3. Jlå-tt.s"/';·lss Wl en lämplig ljudskärm. 

FiV . 1,. Fiinli.g11lo1Ltc1'ad högtalm'e, sedd ba7dfl·ån. Obsel'vel'a konens 
speCiella. 1tpphängning och m agnetsystemets placering. 

ljudskärmen så som \'isas till höger på fig. 2. Ell 
smal remsa av tvättskinn fastlimmas dels på konell~ 

kant, dels på ljudskärmen. Mellan konens kant och 
ljudskärmen skall det finnas så mycken plats, att 
konen har full rörelsefrihet. 

Ljudskärmen verkar i allmänhet bättl'e ju stÖlTe 
den är. I regel är det fördelaktigt att välja den nå
gonting mellan 60 och 100 cm. på varje led. Formen 
betyder mindre. Man kan ta skärmen fyrkantig, ått
kantig såsom på fig. 3, o. s. v. 

De stora dimensionerna äro besvärande i ett hem, 
där man inte har så stora möjligheter att placem ett 
alltför kraftigt tilltaget högtalal'åbäke. D å hal' mall 
den utvägen att man bygger skärmen som en låda, 
vilken är öppen baktill. Själva frontplattan kan då 
göras betydligt mindre, då även lådans sidol' \'el'ka 

meter. Observera att urklippningen av sektorn inte 
skall göras etter två radier utan efter en radie och 
en linje som gäl' parallellt med den andra radien, 
"å att man i denna kant får en remsa att lägga över 
på andra kanten "id hopklist ringen. 

En annan v~i sentlig : al;: hos en god konhögtalare 
. ..i l' ljudskärmen. K~il' nPlllbrallet sii t tes i rörelse å t 
ena hållet uppstär d t ett lufttryck p, dess ena sida 
och luftförtunnin g på den andra. Resultat et härav 
blir tvtt ljucl\' ~lgor, vilka äro i fas mot varandra . När 
(lessa vägor möt as vid konlllembrune s knnt, motar
beta de delvis arand['a och det är då särskilt de 
djupa t onerna som detta går ut över_ ~Ian m:1 te 
därför placera konmernbranet i en uL'kärning i en 
,·t{il're skiva av t rä, papp eller liknande, den så kal
lad ljudskärmen. Deulla deltar ju in te i S\ ~ingnin o'ar

Ha, men den åstadkommer skarpare cLtskillnad mel
lan lj ud\" "O l'n a från membranets fram· och baksida. 

Konmembranet kan upphängas på baksi rlfln av 

såsom ljudskärm (tig. 4). I denna form kan DIan .·[l 

lunda lätt placera magnetf;ystemet på en enkel, kraf
tig tl'äril)ba, anbragt mellan två av HLdans väggar. 

Såsom material till ljndskiirm eller låda lämpar 
sig ut märkt 6-10 mm:ll kry!'sfanel'. Träribhan, som 
skall bära upp magnetsys b'met, bör vara av krnfti
O'are virke, t. ex. 10 cm. brett och 2 cm. t jockt. 

Fotografierna visa högtalare ay denna låd Lyp. HiLl' 

finns dock den gendomlighetell , att ·konmembl'anet 
inte är upphängt l äng~ sin kant. Det är i 'täl1ct upp
hängt med päklistrat t vätt skillll -ett stycke fråJl ka n
ten av den på fig. 4 ..ynliga ringen, vilken i sin tur 
är fiLst vid Bidan' iigga r. ) fec1 denna upphängning 
av ffi mbranet <: syftas yi:lia gynnsammare sväng
ningsvillkor , men en .'eric experiment ha vi:'<at, at t 
man klarar sig pl'ecis lika 1m] merl den va nliga upp
hängningen av konen liings kaJltelJ. 
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Penioden ger renare liud 
och k.-aftigare reproduktio.'l 
Nåde i ld,:rtlifahvt och kvantitativt hänseende ge1' wlt lJ ii-ndniny 

'11; pan tad säsom slut l'öl' ell e,. rletektor - ventuellt bådaderct 
- '/ äldre mottagaJ'e bii ttre 'r e~ultat än vad man kcm uppnå 
/IIrd de vrw!iqn 'l'Öl'en, Li.is denna orienterande artikel och bygg 

om (W ga-m.la » kälT(tYJ tin en modernnt'e, 

I 
('Jl modern radioJlloUagal'C itI' detektorn ett 
a v de viktigaste och mest hitiska leden. Om 
man gör detektorn reltativt okii.nslig medför 
detta i regel en kraftig dämpning av de före 

gaende svängningskretsarna, och om man däremot 
gör den särskilt känslig, så riskerar man att den 
blir övel'belastad sä for t ljudstyrkan ökas, t. ex, vid 
mottagning på lokalstationen. 

Med ett vanligt treelekhodrör som detektor räk
nar man i allmänllet med, att gnllerlikriktning ger 
största känslighet_ Men samtidigt får man på grund 
av gallerström och anodåteI'Yerkan införd en dämp
lling, Rom eventuellt får uppvägas av Merkoppling. 
:\Ied anodlihiktning kan man undgå denna dämpning 
IUen liJn-iil mäRte man oftast räkna med mindre käns
lighet för små sigualstyrkor. Den tidigare omtalade 
I;: r-aft detektoI'll , Yilken kan behandla såväl 'må som 
stora l judstYl'kor, gel' orks, en mycket betydande 
dämpning ,1\' del! f ii l' g:\ende sväugningskretsen, bl. 
a. på grunJ av de t inga motst ' ndet i gallel'läckan. 

All t 'om allt är \'alet av detektor ett kinkigt pro· 
lJlem ) IL uppfinnare världen runt arbeta energiskt 

Tig, 1. Bn 8chematisT. ! ,'am ställn ing av GlcI,tro lternas kopp
lin g fill rörbenen. 

p[l en idealisk lösning därav . Som detektor har man 
länge använt :-;kärmgallerröret, vilket dock bland 
annat på grund av sin relativt ringa emission icke 
~ir lämpat för de största ljudstyrkor, som ifrågakom
ma . Däremot är det en relativ nyhet att man använ
der pentoden som detektor. Såsom såda.n bjuder den 
dock på mycket stora fördelar och kan därför vara 
värd sitt eget lilla kapitel. 

F ördelen med anodlikriktning med vanligt tre· 
elektrodrör är, som sagt, den ringa dämpningen på 
gallerkretsen samt särskilt dess förmåga att behandla 
stora ljudstyrkor förvrängningshitt. Dess förstärk· 
ningsförmåga som detektor är dock relativt liten 
även om man väljer ett rör med hög förstärknings
faktor. Här är det som pento den har sin stora fördel. 
Vidare är pentodens emission så hög, att en övel'
belas tning svårligen kan tänkas, när den arbetar som 
detektor i en mottagare. 

Pentoden har, om man v t, tre galler, av vilka 
doek eudast de tv:'\. ~iro kopplade utanför röret. När 
ett sådant rör är förR tt med europeisk sockel, så 
i.iro kon Lak U./en n för glödtråd, styrgaller och anod 
placerade som vanligt, medan skärmgalll'et antingen 
har förbindelse med ett speciellt kontaktben, mitt 
under sockeln (se vignettbilden) e11 r ill en liten 
klämskru v på sockelns sida . 

.l. iiI' pen1.oden a nvändes som förs tärkare eller slut· 
rö l', ger man skär mgallret en HlmpIig hög fas t spän· 
ning, vilken all t efter rörfabrikat kan variera från 
hälften av anodspänningen till amma värde som 
denna_ 

Använ (lm' man peutoden som detcktor, så knnna 
uc normala spänn ingal'lla naturligt is b ga.gna" MClt 

för att öka känsligheten kan det ofta vara lämplig t 
att minska skiirmgallerspänningen mycket betydlig t, 
t. ex. ned till 15- 30 volt, när anodspänningen är 
100 volt eller mera. Praktiska försök bli här avgö
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rande för storl~ken a v den skäI'mgallerspänning, som 
Jllan bör använda. 

Styrgallret skall genom den anslutna svängnings· 
kretsen eller eventuellt genom en gallerIäcka med 
stort motständ (1 a 2 megohm) tillföras en så hög 
Jlegativ spänning att rörets anodström blir praktiskt 
laget li ka med nol,J. 

Det vanl iga st l'ömföl'loppet fö l' e11 c1etektorkon

Pig. 2 . .<l ilt>ii ll dllill !l rl,/) pelltoden som detelGtor. 

stmktioll bli r lUt ..atl a nt Rom fig . ~ ,isar . Det fram· 
g. r h~il'av, < tt lllan u ta n . tölTe snlrighet kl1n insätta 
jlentodell som dd ek t l' i de fles a äldr mot ta gare. 
Om mun t . ex. i en sådan allvänder anocl1ikriktning 
ll1 d t ran. fOI"ma tol'kop pling t ill elet efterföljande l flg
!'I 'ekv IlSl"Öl'et, s<. iir ilndr ingen J' tterst enkel. Man 
..kall då blot t ordna s p ~in ningen t.ill skärmgallret. 
E\'elltuellt ,kall elen gn mht rö l'fattningell utby ta .' 
mol en uJ föl' eH fcmbeut rör. 

Det ekt ol'lls anoel böl' ur' högfr kven synpu nkt vara 
kor t "luLen t ill glödtraden , vilket <. s ladkommes mc
!lplst en kondensa tor, ·'Olll vicl mot s trll1c1skoppling kan 
, ara på 100- ::;00 cm. oeh vill t l'unsfol'matorkopplin g: 
på 1,000- 2,000 cm. 

N"atud iD'tvis fl\.r lllall inte vänta sig några l'cna 
under verk, näl ' man iil'ergår till pentocl som dctektor, 
men försöken vi ~a , a.tt ma n np pnlll' (' Il s törre ljud
sl yrka med pcnt od i ställ t fö l' trcelekt rodrör som 
<!(!t ektol' med auolllikriktni ng. Jfdl~a 0111 rlistortioll>; 
J"1 'ihet iir dock gallel'likri k Lllingrn llI crl krn ftdetek to l' 
nU föred L'a h amför anodlikL' jktnill grll , \ ' "rfÖl' \'i e\'en 
i lIell t skola 11 terkomma till pentoden !-; {llW Hl gaJlel'
l i [{r'iktande kraftdetcktol'. 

Föl' övrigt ligger det >; tora möjU gheter för dell 
l'xpel'imenterande lyssnal'elt i arbetet llled pentollcn 
som detektor. lilan har t . ('x . llli>jli ghet till många 
olibt kombinationer al' dc tillfiiJ'da >;]1iiuJling81'llfl, 
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till allv iLndning av skärmgaller för ätel'koppling och 
mycket annat. 

Som slntrör hal' pentoden ju a nvänts allmänt och 
den kan ofta med avsevärd fördel insättas i äldre' 
mottagare, där man tidigare haft ett vanligt Lrcclek· 
trodrör . Ä\'en här måste man dock ta vi>;sa Jlänsyn . 
Om den äldre motLagaren sälunda har t vrl steg>; 
h'ansforlJl:1tol'koppl8rl lågfrekvens efter detektorn , så 
hl il' fö r stilrkningen i m[mga fall så stor, att en pentorl 
i sista stco'et "k ulle bli överbelastad och ge ett starkt 
förvriingt l jud. 

Vi(lare gel' penioden en något mera spetsig repro 
duktion än ett "anligt slutrör, och även om denna 
reproduktio1l i många fall kan vara den mest kOl'l'elda 
iiI' det do!.:k inte alltid som man fö r edl'ar den fr am
för mera l1\T1lndad kl ang, varför man bii ttrar pil 
l"l~sullai t genom aU shunLa högtalarcn med en block
kond ensat or p[[ 10,000-20,000 cm. 

H ar man t -u. L. J!' .-försWrkarsteg och vill 31l\ ilnda 

pentodell SOlll slutrör böl' det ena s teget eller bålla 
\'ara lllo tslå ndRlwpplade, t. ex. >;; som fi g. :~ \·ism·. 

Pi!/. :i. P en/o den som slu/rör . 

.J ust i detta fall kan ma n inte llil'elzt ersätta ,JeL!'!,
t Ol'l'öre t InPIl P il l)('n tod , emellan delek l 01' 11 är 111 U I 

st ulldl'kopplall till nästa rör . I'en toden 1u-~i.\'er niilll
ligen föl' alt c!Pll ska 11 :1!'bet;l ti llfredställanr1 r. r ätt 
hög anod!'; p ~inllill g, 100- 1;:;0 \'oH, och om den llil rföl' 
förses med ett ,lIlollmohd; ud, >; u faller spiilluingen Ril 
kraftig t-, att man inte k :t n \";11";1 "i.i.kel' pil aH fft fnll 
llytta ay röret. :\ / ,11l kan göl'a Jll Oh;UuHJet rela t i\"t 
litet, men diirllll:ll llli1\>;km: lllall (lel,sft i'ör;;tiil'knill
gen . I detta fall klan1l' man s ig b~iRt med a t l Cl"Sii.tt.l 
1l10tsU'llldet Illell en Hlgf l'e[;:\·en >;-(lro%elspole. 1"(j1' (il

t'igt lIppllär 11181l mell en peJl t o<1 som kraftdetektor , 
tt-unsfOl'matOl'kopplad direki im en pClltocl som slllt
t'ijr: S;l luaftig l'Pprod II k rion Mt ett meJ] anl igga DIlo 
fÖl'st ~ir'kal'stcg hlir ö\·crflödigt. 
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Bandfiltrets konstruktion 
S:.ulltidigt Illed aU seleld iritelsjlroblclIIet föl' varje dag som 
~är blir alltmem bJ'älUlande växer inlrcOise t föl' bandfiUret 
naturligtvis pli alht II- Il, N~'a jättesäutlar I<omm a till, (le 
;.:amla öka effeJd !'ma, ol'h det blir allt S\"ll r a re att f l\, stör
lJingsfri mottagning, Härvid IWl1Illlcr bunllfiltl'et t ill h jäl l), 
[ <lenna orienteramle al'fillcl läser ni om de senaste fmm ste
g'PIJ på onU'~ Ilf't or h samtidigt fl r ni pn p opllliil' lelltioll 

i, hur mall sklll hpl'älm:t ett baIHlfiltel' , 

R eflall tid ig~lI'c ha vi i Populär Radio 
behand lat h:wdfiltret, vi lke t men sina 
slwciella cgeJJ 'kapet' ifl' ;''lga om d'lrktivi
lct ut an krnlifetsföl'sämring .iust nu 

~pelar CIl s tö rre roll [l)r ::l pparatuyggat'e än n~lgonl':ill . 
Överallt byggas nya , tationcr , och effekten ökas pli. 
de gamla 8ilndarna , An dra tving'a::; a tt följa med och 
~tl blir följden, [ltt in terferenstonerna florera pli. ett 
~ätt 80m ma n ald rig i id igare va l'it med om pu det 
över belastade rnndntLIiuomr l det. 

Vi kunna vi , sel'Ji~ell n:\ fö rbluffande hög sel ekti
vitet g nom al t and n(la l'ena ltugfrekvens t I'<UlS!Ormn
tor er mecllilmpl igt OIll, ~ittniDg~ta l , meu detta medför 
ovillkotl ig-cn kvulitet sför si-iml'ing, De höga tonerna 
för d nna el1 (~ l' k UIUI [L i va rj e full å terges pndast med 
l'educcr a d sl'yr ka - detta i överensstä mmelse med 
(len så myckd omdi.'kuteracle sidbandsteor in, en >1', 

om man iir föl' gammalmudi.g a Lt över hm' \HI t aget tro 
P' denna teor i, i öV('l'ellsstilIlllUcl c med d:1' Rob i!l 
sons t eor i om s l'iingnin')'arna s långsamma u tdöende 
i mycket ::;elpldim ( f ögn, diimplld ') kr tsar, 

ilkcn t eori man un lJ ekiinnel' ig ti ll, så ;.ir rlet 
i var je fall e ll faktll m, a tt bandfiltl'(~t inte bara kan 
medfii ra en betyd ligl föruiiLlracl selekhl'i te t uta n 

Ol:k::;{L kall vjuda fÖl'delar av allra 'Wnita beLydd e 
i kvalitetshänseende. Med bandfiltrets hjälp kan man 
nämligen fl de höga och låga moclulationsfrekl'eJlser
ua - allts[l rle höga och låga tonerna - reproduce
rade med nästan l1kartcd ljndstYl'ka uudel' föru tsätt· 
ning att mottagarens konstruktion i övrigt in te vållar 
8yårighet .1' i detta av eende l tan apparaten arbetar 
»l injärt». 

Att bau (Uiltret t rots denna obesLl'idliga fö r del 
I' L'amful' den vanliga högfre kvens teallsformatorn ln te 
Ilar vunnit ännu stÖlTC terräng i de prakt iska kon· 
strukl ionerna 1)(>1'0 1' väl främ t på den omständig
heten , att ll111 n känt ig osäker om bandfiltrcts rik
t iga k OD 'tr uk tiva 111 pbyggning. I denna a r t ikel kola 
\'i därfÖl' visa , hn r lllan i m~ nga fall ka n beräkna 
lJandfi lt rei s metr iska dimensi.oner med ledning a v 
kännedom om (le elektri bl och magnet iska förhål
landena. 

V Ul'<1 libml'e yeta fr ll.n t ic1igal'e artiklar, att mall 
skiljer mellan kapaciti l"a (fig, 1 n) och indukti lft 
(fig; , 1 b och c) ballllfiltcl', men på ~'l'tlllcl a v k nstt'll k
tioJlssv~l l'i g1t etcr . , om upp;;tå i fa Ilen a och b, vilka 
våda hå1'<1 en myckel yittgånde avsb r illning :1\' 

bauclfiltrcts enl': ki lc1a delar, använder man i prak tiken 

Firy. 1. 
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ofta t konstruktionen c, vilken blott består av tytt 
induktivt sammankopplade svängningskretsar. 

praktiken anordnas etl s1i.dant bandfilters spolar 
så som fig. 2 visar, d. v. s. de h 7 å . polarna placeras 
llled parallella axlar P' ett visst a\7stil.nd från var
andra. Spolarna, som vi beteckna med L1 och L~ . äro 
lindade med n varv och avståndet mellan axlarna 
anta vi är d cm. Vidare anta vi, att svängni ngar fin 
Das i spolen L 1 - • ex. genom koppling t ill eLt a n
tennsy 'lem - och spolen L z påverkas dc genom in
duktion av L 1 . Såsom ett uttryck för d n ömsesidiga 
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Piq. 2. 

induktansen H kunna vi llled god exakthet sätta 

värdet fl = ~' X u' miIn-oltenrv där vi förutom de 
1.000 X d' " ' 

redan omtalade benämningarna infört värdet A så
som beteckning för arealen aven spolgenomskärning. 

Om vi sålunda t. ex. tänka oss, att vi använda tV;l 
spolar med vardera 65 varv och n diameter på ;)4 

mm., S~l kunna vi finua avståndet mellan spolarna vid 
olika värden på den gemensamma induktionen fl 
enligt föl jande 

d , = A~' d=Dl/A' ,n" 
1,000 R ' Jr 1,000 fl cm. 

F örsök ha emellertid visat, att man I):'\. korta vågor 
i r egel uppnå r bäst a resultat, när kopplingen mellan 
polarna äl' 21h mikrohemy och vi få el, enligt dea 

närmast föregående formeln 

".. / 23' X 05' . 
d = JI 1,000 X 2,5 = cIr ka 10 cm. 

Arealen aven spolgenomskärl. ing hlil' nämligen 

A = n'r' = :::,14 X 2,7' = cirka 23 cm". 

P1i. långa vågor kräves däremot enligt gjorda erfa
renheter en betydUgt större kopplingsgl'ad mellan de 
två spolarna för att man skall få t illfredsställande 
resultat - nämligen omkring 100 mikrohenry. Om 
\,j sålunda använda spolar lindade med 200 varv pä 
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ett 54 mm:: tii r fä \-i a v ' l< udd mellan spolarna en
ligt följande: 

, '23' X 200' . . 
d = V1,000 X 10 = CIrka 6 cm. 

I allmänhel visar det sig nödvändigt att man lin
dar spolarna i aUl:lolut beshimd riktning för att und
gå svårigheter till följd 3\' kapacitet mellan de olika 
spolarna. När spolaxlarna iiro parallella och lågpo
tentialändarna X och Y (fig. 2), skola spolarna lin
das åt motsatta håll. Om lågpotentialändarna däre
mot äro X och Z, så skola spolarna lindas i samma 
riktning. 

Förutom sina förträffliga egenskaper har emeller
tid bandfiltret också en liten olägenhet. På fig. 3 
ser man olika resonanskurvor för bandfilter. Vid 
a och b äro inritade med heldragna linjer den re
sonanskurva som uppnåtts för filter med respek
tive kapacitivoch induktiv koppling, svarande mot 
en oeh samma frekvens. Som man ser, är kurvan i 
båda fallen ytterst fin. Om vi nu inställa kretsarna 
till en högre frekvens (lägre våglängd), så föränd
ras kurvan mot de streckade linjerna. Fördelarna 
med handfiltret äro då inte längre så klara som ti
digare. I praktiken är förändringen minst vid induk
tiv koppling, och här ha vi ytterligare en anledning 
att föredraga den enkla induktiva kopplingen fram
för den kapad iva. lI1en natnrEgtvis skulle man 
komma ett steg närmare fullkomligheten, om inte 
kurvformen ä ndras med frekvensen. 

Fi.l/. I . 
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Induetor-D,namie Högtalare 

(Lieensed under Fa rra n d ind uetor speaker patents and applieations) 

Jämförlig med elektrodynamiska högtalare, men billigare i drift. Polav, 
s tånd endast:O.10 mm. Grön typ fO"r vanl. slutrör och röd typ Nr pentoder 

Chassis, endast ...... . Kr. 60:
Bakelithus för inbyggnad av ovanstå, 

ende, k om pi . med alla detaljer... » 30: - 
Loftin-White kraftförstärkare 3 watt, fö r 

växelström. Komp!. med rör REN 
1204 och Ph 1562. _. » 400:

Pick-Up _.. ...... ...... » 25: 
Pick-Up ko mp!.. med arm o. volymkontr. » 45: 
Hörtelefon Kt 5 a » 15: 
Hörtelefon Kt 5 b . .. . . . .... » 13: -
Tonförädrare _. 4: 50 

I padi !'rån generalagenten för Sverge: 

Aktiebolaget Harald Wållgren 
Göteborg 1 

"Odeon-Pantophone" 

KONSERT APPARATER 

för förstärkt radio- och grammofonmusik med dynamisk 


högtalare och uttag för extra högtalare 


i olika u tför anden och prislägen 


p assan de för 


Hem.~ k ale e .. ~ restauranger~ danslokaler 

MO DER NA STE KO N STR UKTIO N 

ENASTÄEN DE TONÄTERGIVNING 

Sta n d ard-in strument av högsta klass. 

Be g är specialoffer t från 

STOCKROUI : Brunkebergstorg 12 

http:endast:O.10
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Nu kan Ni få en 

ELEKTRODYNAMISK HOGTALARE 

till sa ~'m a pri s som en vanlig magnetisk högtalare. 

M AGN AVOX. nya elektrodynamiska högtalare 

kostar inb yggd i elegant bakelitkabinett endast 


Likström .. Kr. 8 5: 
Växelström. . . » 125: 

Den elektrodynamiska högtalaren återger alla toner 

från den lägsta bas till den högsta diskant ful1~ 


ständigt naturtroget. 


En !;; ros {rån 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 
MALM" 


Telefoner: 6921. 6926 & 6931 


ALLA 
led ande n'lärken 

i 

ElektrodynamiskaHögtalare Elektromagnetiska 
Inductortyp 

e dd GravorL JU osor BTH 

Undy m. fl. 

A g a, Radiola, Baltic,Mottagare 
T elefunken,Philips, Con
certon, Luxor, Seibt, 
Dux, Skandia, Esswe. 

Betalning pr t, :I eller t2 mån. 

L öjquists Elektriska A.-B. 
Birgerjarlsgatan 23, STOCKHOLM 

Växel ·~uu )2000 

Språk
engelska, tyska, fran

ska, spanska, ryska 

lär man enklast hos 

Hermods 

Det ledande anodaggregatet 
är 

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

För Växelström 40 mA 
ink!. likriktarrör .. Rm. 39.50 

För Växelström 75 mA 
exkl. Telefunkenrör Rm. 54.

Begå:r prospekt och offert.r 

J. SPINCK & Co., BERLIN W. 30 
Miinchener.tr. 48 

2 års skriftlig garanti 

ERleSSONS 
4-POLlGA HÖGTALARSYSTEM 

Med stor permanent magnet och justerings
anordning • Stor känslighet • Konstruerat 
enligt modernaste principer • Gediget ut
förande • Naturtrogen och välklingande 
återgivning av tal, sång ach musik. Obero
ende av polaritet vid anslutning. Motstånd: 
1000 ohm .• Vikt: 0,77 kg.• Yttre dim. 
inklusive membranfästet: 100xlOOx94 mm. 

Telefonaktiebolaget L. M. E R I C S S O N 
Utställningen Södra Kungstornet 
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, l l u John l\·id,,!.n;IIL, ,\lu(" /,·il()~IJI, ulkomlUer i dagarna Vil 
markna tlen med den Wr!'it:t sven:;ka trausportabla racliomot
w ga ren av allt-i-e l t-lYll. Dem;t llUut:l Ilar ll'Dl r ÖL' oell arbeta r 
l1 te ~luta nde pit den illbyggda rUll1ant CI1I1 C> l1. 'l'vå steg ape
l'iodisk llög frekvcn. 'Wr:'! ii rk uing fö ljes t[\T cl etekto r oell tvit 
11 gfrekve n,;~ teg, vara, rl e t ella ;';'t' Lraus[orlllator- och det 
Hndra m otS!.1 ucL ·koppl at. ;\.fJJlarn tlå dan UJ' J)a ulllle r" iclan för
.~!) dd llled en vunlhki nl för Illöjli~görnnrle [lV l'Ellnalltennens 
inrilitning pa den öns kallt' "tllli"neu. Hören 1iro :!-\-olts Phi, 

Jip~-rör, llled ell tlllal Ldiilhll'i.illl~tliriJl'lIk llill;;· In t::a U,-± amp. 
,\.nodbuttcl'id ILar Pil S!1lilllling av 120 volt, FrtlU detta ut.
l!lge~ Liven (\'tt llegativ a .~alle;·~]1iilJningar på 1,5 oeh 9 v olt 
re;;p. Utgi lngseHek lt'n lir tillriicklig- fiir att ge fullgod, hög
tala r"tYl'ka. 

:.\Io tt a .~· al'el1 har t\·'t d g-liil l~dso J1lr :'l. r1 en. som skiftn s me
del t en omkopplare. Yil! c] ('!1lw s m t'cle lliige ii r s trörmu(,1l 
i1rute11. A l's liiullliu gen I; k('r ll1c>ddst e n g rad erad t rumratt. 
En mindr!' rH tt \'ill s idUll UY denna l'eglerur ;J te rl,oLlpliugen . 

Vid lJ 1'0 \ ' Iller! lllot"tngal'cu 'O lll \.j fÖ~'cl:ogo , kom Sl11nga
" tat ionen in Illed god ljudstyrka och mer! f iir cu t rans purtab l 
mottaga re utmii.rk t god Ijlldl;\'ulitet. Dettn iil' <".i ar t f önll1dra 
"ig ij,e r, da i llIo traga l' pil n Il \'ilnc!ps ett törHt kla . . i g-t. 4-poligt 
!tögtaln rsy.,tcc !l1 (13It [ 111l1 lJ kt ). dlkC'l pJ.ie.'t ii r " iiU syn t i. mot
tagare l'\\' denna ly p. n ö.dalul's.'-slcmet ii r fö l';;elt med ju te r
"trm·. ~ ()11l ii I' it t lwm li:'· ]i;'l f l'H ll1~ irl<l Il. Yi Il a ih·en ilyJ j'SSlla t 
pJl elel ntWnr]s kll r1ll1(11' ~ (lio:, hl tiollel' in (lll1 lån gyågliiugclsom
dtdrt., 

Vi LilL a L:l O,'S tH.erkoml1la till delJlJa intre~salltu nya svenska 
mo tlagare s('clall Yi fått till fiille \'c l'kstii lla y ttel' li '{a re pro\' 
11](,,1 '! (' Ii ~ :1Jllmn, 

En lii {Jtl'ckvci( "tl'an~tol'll1a. tol· pcl 1.' 1,"1,1. 

I llgClLiiirsjil'lIul /b B err/illa/! '" Bcvill(1. S tOCJJ,:hO[1II·, har för 
provn ing til l,t ii lit oss en Ff'lTanti Hl..gJ'rek\·ells !Tansfol' mtl 1'01'. 
t.y p Al:' t. 111(>(1 (l1l1~ii ltnin!!,'stal 1: ] .7;:;, Denna t~, p i.il' speciellt 
konsll'lH'r[t,] fiir lI10t ttlgar c> lll('ll t\' n IlI gfrek\'8uss Le!!,', cIii r c1eu 
tu tIlla j'jjr ~l; irkLJiw;ell " id an \',i lHI n l1llr; tlY trans fo rmatorer 
med J)ul'lIJnlL olllsill t uin gs lil l (1: :3 ,;») >I ch modern:t för , Uir
1,:1J'rijr "kul le bli .flir s lor, 1Juder dd . fÖI'.~lil rklJing-cn nwd 
1'11(1 n s I: e lt ~ildHlJl s tpg sknllL' bli föl' ]; tl'n . (; c>ntemot lllM
sti'tnelskoppli nr;en iiger tran ~ fOl'lllatol'k n]1plill !!,'l: n (len f örd e
Ie li , att fii r otiirkniJlgen kan fil:: ntt t il l tn ~fl del de h ögre 

, 	 lon l'(' kyC'n. ·l' l'IHI (:i>st igan el e kn ral,lä J'i"t ik:!» : "ill AF' 7 iiI' 
-(, li r . ·t i.i l'kJlil.l~en ])81' s teg c:a 2:; mellan ,,0- 1,000 pe rioeler. 
e! ii I'eflel' ök a r cl f' il till 20 Yid :!.OOtl. :2 ~ \-ie! ·1.000 ol'h 40 vid 
~,OOO Iw riodel'. 1', cle liig-rc tOllfrp];:\'CIl S0.r l n iiI' c!pnnit t rallS ' 

l"ormator ptl grund av del laga omsiitrnillgs lll let och den 
därigenum möjlig~:iorda höga primurinduktansen enastäen d 
1-:011. S,lumla är förs tärkningen vid 32 perioder = 23, d . 
\'. s, 92 </c av mecleIWr-·turkningen (mell a n 50--1,000 perio
der), De ovan angivna fÖJ' ~ tärkl1ingstal e ll gälla , då transfor
lIil1torn s it te r i anodkrelsen till ett rör med i L = 15 ocll 
Hi = ti,:;OO ohm, arbetn ntle med eu unocl spännlng av endast 
s;:; volt, en n egativ gn lle l'spänning a , 1.5 volt ocll en a nod
liks trijm a v 1,9 rnA. Vid s törre lik t l'öm genom primärlinc1
ningen 1't18 pj lika god försLiirkniug p i''t cle Hig tu periodtalen, 
Anodlil;st rÖIl1111en bör s;1.1uncla e j vara s tör re än 3 mA, ehuru 
S.iulv ~l Iin dnin!!,'en mycket väl tå l ända upp till 10 mA. Pri
murilldLlk tn nsen är utan lik slrömsbelas lning c :a 2 5 Henry, 
\'id 1 mA 205, Vill 2 mA 150 och vid 3 mA. 115 Henry. 

D l\. en Hlg(r ekvellstrHns[ormator sitter i a nodkrel:sen till 
ett detekturrör erfordra.· för effektiv likriktning en k on
densator a v läJl111li~ storlek över primiirlinclningen, Vill 
Fel'L'<Lnti All' 7 Ur denna kondensator inbyggd innanför höl
je t ol'h har s torl ek en 270 cm. 

DennIi t ran~furmator finncs iiven för pllS)l-pull-koppling. 
lIlecl L.VpbcLPckningen Al!' 7c. 

En utmärk t volymkontrOll kan tl s tadkomma~' m ecle1s t ett 
\'ariabelt 1110tsl:1nd p:1 [)O,OOO ii 100,000 ohm, som shunta ~ 
iiver L1"al) sf() l'lnatorn ~ Jlrimä rlinc1niu!:. Har förstärka r n t va 
tran~forrrJ:) torkopplacl e ~teg, nnbringn .· denna volymkontroll 
alltid jJ1 elen fö rsta t ra nsJ'urmatorn , 

l!'err::tn ti har uven u tal'bctat en seri e kompletta koppling,,
~l'h('matu för 1'1lIlf]l'lIdiolOottagare orh grammofonförstärka r <" . 
till \'ilka leyerel'as alla crforderli ga delar för h embygge, 
Des':l sch l? l11ala, :-;0 111 tiLlgodogjol'l. ~ 1',:t1iotelmikens a llra n~'
;t ~ te rön, klJl1ll>l e rhålla s .~['nolll gpne ralagenten, Ing.-firman 
Hergm3 n &; Beving. 

ni. Al R giemCJI1 ~ . Yi oDlni.iwntle i fiiJ'pg, JlUmmer de t nya 
krn[tfö['~Wrkar-s l uL. teget Elv 824, ,0111 gel' Pll dis tor tions' 
fri ll tgrlllgse t'fekt av 10 watt. D elsamma ,il' avsett a tt till 
kopplas en normal rUlltlraeliomnttug·n re eller grammofon
förstärkare med ett slutröI' ,lV nl~ 1:14- eller RE 604-typ. 
med en ntgt'lngseEfckt mella n 0,~J.5 watt, vars silnil11-: 
rIock böl' vara jumföl'el yis goel, Sill'. kilt lämplig är Sie
l11en, 1,G-watt-fiirs ttirkare, E lv 820, Pil. mottagaren resp. 
fÖl'stiirkaren inkopplas allt f'fter önskan grammofon-pick-up 
f'Il et' mikrofon. 

Kraft fiirsUlrktlr-slu ls tege t iir ulm ta t mecl e tt röt- RV 23D. 
som arbetar med 00 vo lt.· anod spänning, samt ett likr ik ta r
rör RGN 1404. En u tgll ngs tranSformator mecl omkopplin gF<
!>ar s kunclärs icla f ör riktig anpassning a v ~l ll t röret till olika 
hÖl!ta lare eller högtularekombinat.ion , r finnes i nbyg.gel . SluL
,t.egr>t kan mata ett par Sill , bögtaLtr!" av Blatthaller-tYlI 
eller et t fle rtal dynamiska hög ta lare uv vanlig tn , Den för 
(lriften el'forclerli.~a elektri ska ene r"ien !lt toge<; fr lln GO-peri o
cligt dxelstl·ömsnut. Omkoppling kan sk för olika · nät
spänll ilJ g"ar : 110, 12G, 150 och 220 volt. Samtliga punning,,
förand e kontakter äro 'Inbragta \lDde r lös tagbara skydd s
pl1'ttu r nv mclalL l!'Öl' jordning av s lu tsteg 't f innes eD sil r 
skild .iordkl~ill1l11a, l!'ör alt alltid möjliggö ra inreglering pil 
mio -ta möjliga nuts iJrr fiunes en glöd trålL potentiometer llit 
försrii r k a rrörC't, 

Sluls tegel är helt inbyggt i etl hölj e av 11erforerad metall. 
~O lll emell ertid \'id behov lii tt kan J;vfta s al', Rören äro 
iUkomli.C\a genom en f'iil' skild In eka. Dimens ionerna ti r o blott-
300 X 2,HlX I D;:; Jllm, och \'ikt u 1:3,4 kg. U lfö ranel et iiI' del' 
'Cc!\'llnliga gedignu. 

8 ka lldinavi.s!,a· G-ramiJw[Jhon fl l [J (».TJ1ls1Jo"/1(Zens Röst»). 
Stoc!,',holm, h ar för pro\'l1i ng till s tii Il t oss ett ex ll1Jllar a\' 
rlen tr;m~jJorlabl:1 radiomot tagarC' n, modell 30, som vi om
nämnde l'Nlan i fe l.HnarinuJl1rpt. :\[oltagur en h a r f em rÖI', 
r Ul'nv tdl fnll;:?,"era ,,: som .1[1criOdiskn högfl'pkven, (örstärka r!'. 
L lI.gl'l'ek\·cnsfö l'stu rlan'en u r trn n:formalol'koppla d. Mottag-
nin !!,'I' 1t sker p il. I'amantell, som är helt inhyggd i a pparat n . 
rör at t möjlig-göra inriktlJill .~· av ramantenn en p il. den stu 
lion. mun ön!"kal' hör n. . iil' 1:\'cl;lU llt l nnc1prs ielan för . ed il 
mel! en väntlskinl, som W!J('!' på kll l l a~E' I . Rören uro 2-volt" 
:\rllr(:oni-rör. Dell totaL I gJijds lrcirlH.!'örhrukn ingen uppg:h 
till e:a 0,:1 [) a mp. Ackumulatorn ll ur en kHpacite t av 2 U illl1 , 

timmar. AJlorltla l Le ricts !';plinlJing- iiI' 108 \'oIt. Den n egntiYIl 
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,:.:allersplinniugcn till rören uLt:1 gc s fr tlll l'l! ~ iirsUlt galler
lliltteri på 9 "01(' . Slutrö rel har (;n distol'tiOlls( ri u tg' n gscffekt 
:I ,. torleksordningen 0,1 wa tt . 

. Iot ta gareu- skölsel ii r synnerligen enkeL S ll'ömbrytare 
" ch vägHingrl om k pplaL'c! iiro förena de Ul l ett. yrtgllill~d s-
otnr' dena liro c :a 2;:; 600 nI . o b 1,0 - :l,OOO m. 

Till denna mottagare ha r ma n gjort ' Il inslällningstabcll, 
IIpptagund ett 30-tal utllind ku I'lw cl r nc1ios tfttion cr sa mt 
"tt par väglängdsd iagram, ett för korta Oell elt fö l' l ilngfl. 
\'ugor, f öl' a tt un clerUittll utl ft ndsmott: l l': lIin~e n. Vi ftterO'e 
här de blida a'l'S tiimning kurl"ol'lla, llii r de k rnfligas te ta 
1ionerna inpricka ts . 

Vi pr m'ade motta garen pil. en vlat i11 0m , 'lockholm med 
godn motragn i11 g fÖ r h:'!. llanden , Det nr n yeket nkclt att 
}Iloel,. i u 	 elen ella s ta tio llen efte r den andrfl t a k va re d en 
medfölja n de in,tillln ings tabellen. Vi togo i n sammanlagt rtt 
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POPULÄR RA.DIO 

t:()Il1tonlal ' lalioner, dp fll' 'ta mell ,2:oc1 s tyrka, vara,' ett 
tiotal kunde :wlyssnas under p:igli enlle Spftllga-ut iln tlni ng. 
Hiirvid kom ofta mottuj!<lrens riktverkan väl till pas~ , ~: 
att lokal~ändal'en härigenom kunde utestängas, 

AJB Harald Wällgren, Göteborg, har för proming tills tiillt 
os:; en e l ktroDlngneti ~k högtalare av Fal'l':md-l yp, t illve r
k a rl nv K nf ' lU t & Kub nke , Kiel. Densamllla tillverkas i 
t.venne' olika typer , varav den enn (grön be teckni ng) lir n\'
,ecld för n urnu1la , lutl'ör (tre lektrodrör) oell d en andra 
(röd bete 'kning) lir avsedd fÖl' pentoder. Den gröna tYPPIl 
iii' ä ,en omkopplingsba r för anpn~. nin" till olika slutröt'. 
a n tingen mco mycket litet inre mot. ·t· nd (RE 60-f, D 40-f 1 

llc r m ed stöl'l'e inre motstå nd (B 405, RE 114), Dennn OBl
lwppling tillg: r " att h ögtalarlindningens båda lika hälf
t e r kopplas antingen parallellt eller i serie. 

Det exempla r av högtalaren, som vi erllållit för provnin)':, 
vur av grönll typen . Denna betanns ge en klar och 1'('11 

r eproduktion sa länge den ej bela -·talles alltför hårt. Klill"" 
ligh trll var god, Den ljud ' lyrka , som högtalaren k a n n ' ' 
ge utan distortion, riicker myCket väl ful' normala hell OI' , 

Vi hoppas bli i tillfälle att prova ä,'en den röda typP Il , 
som är avsedd för pentodröl'. 

, lin A. 17. Ho lm .fUr i marknaden en ny högla lure lll (' ,1 

t' l ga n t e. teriö t' i triikabinett snmt f(,r~edd med 4-poli~ t 
magnetsy~ tl?lll . T ack vare den I.Itomorrlelltligt stora o111siil l 
n i ngen, som det sedan " ammalt kända märket Ra rli oglohl', 
ii v Il h,ir i ln llllet kiint under märket Stentol', : Inj ulpl' i 
hela vii l' l(lelJ, Ila r det lyd,aLs fabrik n att fr::tm s tii ll a " Il 

h öc:talal'e, . om fy lle r mycket höga 11115J11'1 k i alla hun ecnt! ('l l. 
Yi Ij ,i n \' i~a ti ll den illu;; t-ratio l1 , ' om D1Nlfö\.ier som bi la g:I, 
och sko la i nii. tn nummer återkomma ~Cl ed vå ra p r on ling--
r '1I1tfl l. 

1':Z('/.. ( I' i.<; ka lA /B Ei'ic B01'gstriJm bar föl' provning t i lI s (,i 11 t 
O .~ ,· ~n hiig-talare a, mä rket » ~[:lgnavot». Efter vprk~ liillda 

111'0" ,k()ln I'i :1 t" rkom ma i nästa n umlll er , 

A ... B. R A G N A R F il I S K 
l'cle(oncl' HiS62 o, ;;;;4S - Stockholm 

S-venska Nyheter 
Dragspelsskivor 

Gösfa Jonssons orkesfer, m. refr,=sång 

MF, 170. Klackarna i taker, Fox-Tror. 

Böljestänk, Vals. 

MF. 174. Marknadsschonis, Schottis, 
P.l. kryss 	 med Elvira, V31s. 

MF. 	 175. Guldgrävarevalsen, Vals, 
Påhittiga Johansson, Vals, 

Utländska Nyheter 
The Phallfom Player's Orkesfer 

F. 2144. Lonely Little Vagabond, 
Fox-Tror. 


Shc's My Secret Passion, 

Slow Fox-Trot. 


Roy Fox Orkesfer 

E 2 146, Mam'selle, Fox-Trot. 
Someday I'll find you, Vals, 

A ... B. HARALD WÅLLGREN 
PostgIro 40529, Te). :195H - Göteborg 
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SOlllmarrorkon l.!örja r redan göra s i:; r ttmint i gra mmofon
-rirlllornus skivnylIeter. E Il l'r är det huissl'periodcn inom 
.~rammofonindustrin, som gör att Ulan g' r f ram mera för
" iktigt? 

Jlusbonclens Röst har denna m1l.nad _iint oss uteslutande 
mera populär konscrtmusik. ch i den samlingpn skjut a vi 
"fram cn Marek Wcber och en Hylton i det ~tora formatet. 
S tora formatet 511 väl vad betr,iffa r pr '. e t . om kvali teten. 
:\(arek Weber har sitt namn p1l. ' tt tra us potpurri, »Eine 
::\ach t in Venedig» (EH 209). ~Ielorliii a snl{er, som man 
gärna lägger sig till med , fa s t de in le ä ro rikt at så in
smickrande ;;om en del a ndra s kivor nI' ko n ~tellat io nen i Ve 
]J E' r- Slr::l\1ss. - Jack Hylton stär f(j r »i\fore melodious 
lllemol'ieSl> (C 2095), och där har ba n !:dol't en fin-fin historia . 
Här f å r lllan ett potpurri f ullt av öVPl'rl1skninf;ar, n skiva 
' Hit' Hylton sa tt Rin personliga prägel på blann annat en 
rad »kla~sisko » . a ker, gaJllla bekanta, som här uppträda i 
fnll. tändigt ny d räkt. 

J u i Bjö rling junger »När j a.g för mig jH lv i mörka 
" kogeu går» och »Bland skogens hUga furuslammar» (X 
:;(375) , tv1\. P ter on-Berger-melodier i foJ t,viseton, vilka ligga 
\'iil ti ll för å nga r en och exekver as fÖr~ tå ndi gt. 

Folke nders. on ti r in te f ullt lika lycklig den här gången 
:-;om vanligt. Vilket cl0ck icke be ror l! ~ A. ngaren. H an bar 
"att · att junga »8yensk \'isa som p- r en alltför enkel 
Jtistoria för en SI förnämlig gru m mof0nså ngare. »F'lickan 
i byn» (X 36( 6) på mot u t ta s idun ä r där em (J t ypperlig i 
lilla av cenden, och bara fö l' lIe.·s skull köpe l' man obetingat 
"kiva n. 

a niel H ertzman pro du cerar s ig i »:'I1in kiirl(ksså ng~ och 
»Hu l' m gon dig ky,'s t ?» (X 3681) , van liga Jlopuliira lier tz
JJ1an -;;akcl' , [I V v ilk fl d 11 ,ena re hill' P H ~ ' lI l synt idiotisk te. t. 

Slntligen en gitarr.' l,iva, spe lacl av y:rtllosen Andres Sc
;.:nvia och upptagande» 'er nata» och ~_ ' oct urno» (E 569 ). 
Behuver i ng n reklam. 

Od150'L h a r som vanligt en Ric-Itarrl 'l'auhel'-. k i n, vilken 
,lock kOllllpas t iir i ,"anlig klas". »Uns Li ed L,;l aus» och »Adieu 
m ein Ideiner G:l l'clesoHir.er» (O 49°~) Jtgger fa kl L kt en Il l 
1;:lu .·1'; u nder Tauber u\Tlg-:l pre~t al ion (>r 

Will y F ri ts"', och Lilil1 lJ lIa rH'.\· iiro be~ tii mt mer:l ton
Jil msarti"tcl' iiu ;:: ramru of'JUsli nga rc ener v d ma n ltU fl tt 
hö ra. ,>Eine J,ihelei so D brn br i» upl! sKinc!. dei u ~u l1cl i s t 
..\ (usik» ( )] 361) b fiUa el tta in tryek. 

F.n • k iv:! , ,;om IDan ab ' nlu t vill J'eko J!l mCl1 <1 r a är 'Wiener 
B ohem!' Ore!Je. leI'.' i JJ'pe ln ing :l V »I' arl!t c!J\\'iir meD) och »l m 
dltl llllJ r. ! ~'- pa ree» ( na, 1) . ..\1 10r!Hba vch pOLIUlä ra sal,er 
i hö~sla kla><sen. 

En 11 Y 'Vl~u-Ol of Sandberg, »:i\ [!lt'ncko:" orl! »)Jng vill glöm
w a all t i nlll ' i lo) (A 162.7!)!l) är otvivclaktigt bland det 
hiit l re, >;om sa nga r en kommit med pa de .'euaste mI nad rna . 

n et knn ma n dä rcmot inI e siiga om F r idolf R hu Llin ' in
talning a\- »l"riclo IC h il l' börjat vid j ii l'llvägen:t> oeh »FörsiU(
ri n;.!;. ageu tcn» (A 16::!.774). R hudin-skivorna m lt te ba en 
'l rykaDlI :1tg:lng nä r ma n kan proll ll rern sJ'\. en kla sa ker. 
Sericn 11flr (lock inneh fl lli t utruii rktfL hi tor ier Nu kulle 
mun glima vil ja siiga , nt t ilhud in f J' a kta s ig nU bli Kalle 
~ -iimn(]c'm [l ll . H är li r ban sDul.!blan<le nll ra. 

~Iutligell ha l' operas' n.e:aren E ina r Larsson gjort en iu 
"jn nglling nv » öderhavsm inn cn» oeh ~nen ga ml a vi Iiuen» 

.\. 162.7 9) . En ympali bekan tskap, ~'om man 'urna vill 
fö rnya snara. t. 

/ 'Uraphon for t ätter serien »Dic W al:<ler der "Velt» med 
c n skiva (A 825), som vanligt upptagande utmärkt populär
m usik. Till sa mma kategori för man ock.'it uta n tvekan 
) Traumideale» och »T esoro mio) (A 7D5 ), 

Glans

nu~~er ur 

Ultraphons 
s enaste 

repertoir. 

Greta Keller och Joe Sargent 
med orkester. 

A 810 Little w hite: lies. (W alter Dona ldsoil .) 
Exactly like you. (Fields-Mc Hugh.) 

Greta Keller , en tysk Za rah Leander, är en 
r.y bekantskap iör grammofon publiken. H on 
sjunger " Exactly like you ", en melodi, som 
absolut blir en schlage r, med starkt tempera
ment och medryckand e rytm. Hennes partner 
har en ypperlig mikrofonrösc. D essa båda schla
ger sjungas på engelska. 

Greta Keller med orkester. 

A 811 	 Eine kIeine Rcise. (Rotter-Jurmann.) 
Ich gcaus und du bleibst da. (H. Macke
ben-H. Zerlett.) 

Två mabiösa insjungningar på tyska av 
Greta Keller, de t nya och sensationella namne t 
inom grJ.mmofo nvärlden. 

Billy 	Barton och hans orkester. 

A 838 	 T he lapanes Sandman. (Raymond 
Egun- W hiting.) 
Kickin' a hole in the sky. (Greer-Rose.) 

En ma alö or este rs iva o h en underba r 
d~ minspdning . Bi lly Bano n är ej endast en 
orkeste rledare av stora mått, han är ocks:!. en 
slr 3lande refrä ngsangare . 

Johnny Bode m ed Ul tra phon 
orkes t er n. 

A 451 19 	Mors lilla O lle (L1o sas- Karl Gerhard .) 
Kan jag rå för, att jag har biivit så 
bed h isk? (Gilb rt- Ka rl Gerhard.) 

Johnny Bode sjunger de roligaste v isorn a ur 
Ka rl Gcrh ards rev y m d ypperligt tC'nuttaI 
rh med många fy ndiga poä nger. 

Ul trap hon-orke t rn ackompanjerar makalöst. 

Hör dessa skivor! Dc äro inspelade enligt 
Ultraphons patent, garantin för den idealis k a 

upp tagningen. 
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Vidare ha vi haft li llni Ile att k(;rn några förtri,iff lig':l 
dansskivor med Billy BartOll ~om p ri m us motor. »Kicki n' 
a hole in the sky» och »The japane~e sandman» (A 8::\8) . 
»1 lo ·t my gal from N[emp his» oph »G' . but I'd like to make 
you happy» (A 837) s am t »(; ood e\' en in'» och »The \(i~s 

waltz» (A 839) försva ra IIwr ii n vii! .-io [llat · P" e t t ela n.:
program. »Exactl, l ike ~' ''II » Of'h »FiJl e". e» (.\ 03) ti r P li 

pianoskiva , som m ull knn lm n iij e IlY ii v n p il. annat ä t t . 
' tmärkande f öl' \le :; \ ' C O Sk~ l iusp In il' ;!:1rna ilr rätt s va .gl 

liud. Anua r~ hn r man ill ~e !l tin,l!: att llllJll u rl, a Ilt »F lickull 
frå n V,irml a n,l» 0<:11 »).',11.' pol skan r;:i1; ')\ (A 4:3.117) som! 
»A nkarvaLew) och <' Sal ta lJ it ew) (A { :i .11G ) _ D . v . ,. Jolllln~' 

Boll e borde j a ak ta ~ i;; .c Ul' mer :1 . l i1ri ~ :l . oC'h ~entim entala 
.'iUker som »F li('knn fran Yii['m lnnd», IJan har siu s tyrl;1l 
pI\. and ra Olll l' , de ll, 

Och 'å ett pa r kUTJSPl'tsk i,ol' , om v;lk~ llwn i Idump kall 
Stiga, at t de ligg fl i h Ug.·ta l"a ~, ('n. J () ~ (' J1h Scbmidt s jungt> ' 
»Ach wie so tl'iigel' isel1» oell »F re uud licb blick' ich vou diesc 
und jene» ur »Rigoletto» ( A 77!)). K öp elen. Greta Keller 
står för »Ich geh' und du ble iiJs t da» oc-1\ »Eine kleiue Reise» 
CA 821), som göres (jyerlligf<et. Och s lutligen s junger LuifiP 
Szabo frå n Staatsoper-Budap ,; t ».\'('h ich lieMe, war . o 
.~liicldich» ur »Enleveringen ur Sera ljen>/ och »TE'urer Name 
<le seu Klang'» ur »Ri goletto» (E 75D) . DE'1l vill mnn ha 
sitt bibliotek, Hålcut e, 

G-rammotonrnoto/'I/ »SA.JA,» iir en eHer nyn principer kOll 
s truerad växels l röm !S motor. f iir vilken A/B Broman & Hell 
rI en, S tockholm, är generalflgen t . SA,J A är en synkronmotor 
med en konstant h a s tighet av 78 minntv:uv, Vi återkomma 
i nästa nummer till denna nyhet, som på senaste leipzigel' 
mässan väckte stort uppse",nde. 

STÖRNINGSSKYDD, 
(Forls , fr . sid, 104.) 

ma riktning, De upplt ii\':l ,å lnudu inte yurUnrlr:l till föl:jc1 
a v induktiou utan dl'ossla s tvUrtom till följd a v kenmot
:; tåndet och omsätta s i värme, vilken dock är så liten att 
man iute behöver Ul någon hänsyn därf iiI. 

P:'t samma ä t t .. om b ä r uäw u ts verka störningarna från 
elek t ri s ka ringve rk. F rek vensen ii r dock läl< l'e . Man elimine
ra r törninga rna genom den på fig , 4 vi snde pamllelikopp
Hugen fl \' u kon el en a tor t ill gnis tgapet. Kondensatorn om
fat ta r et t se riek opplat mo t ~ l:'t nr1. I nästan alla fall torde 
d et ta skyri d vara t illrU~kligt. Sk ulle stijl'llingarna inte vara 
helt borta dlirmed. så kan m :.tu placera eu undra kond ensator 
;;;å, a tt magnet, polarna ligga mellan de båda kondensatorerna. 

Rätt obehagliga . Wrningsl(~ill o r Uro de automa t iska elek
triska yurmeappa raternl1 . , ' törn i ng-a rnn ,vttra sig här såsom 
pras. la nde i h i)gtalareu. t .\' iu- o l'h urkoppliug i dessa appa
ra te r 'kel' w('d en Ijus!J, ge liknande l< nis tbildning. Parallell 
koppling ay en kondeusator t ill strum brytningspuukten en
lig t fig. 5 fl ,hjiilper lJes\',irligbderna, 

Så åter . t il d C' s tö rninga r \'ilkn or~a k:1S :1\' motorer a v olika 
. 'lnK, b , r to l' k lling. a pl'nl'Utel.' , lH rL- li pllning~m n:kil1er, ta nd
ltlkllrnn ' bOrI'llI ll. k iuer . danllJ1 s l1g-ur , iJolla lJ pa rn te r orl! sy
ma sk insmoto rer, \'il ka a ll ~ l OI'S::t!H\ ett br um lllande i hi ig ta la 
re11, hl a nr!a t med kn ::tckn in c; :n ' och k nul'l':lllrle J.jnd, B is, m o
tO rer, vilka ofta koppln " ti ll 01'1\ fr fll1. : n l11t ., t ii rre inrJn, tri 
morur r ;iro naturli gtvi." ii llllll me r:1 olle lt ngl i.":l a tt ha i 
gTann " l,a l1 e t. 

1':1 fi g·. 6- 8 >1 11,,' (':; hur lilan ~krtll lili ay III Nl : liiru iug'arna 
[rClIl . JJik:.l . 'Iag a\' 1Il 0t'o l' (' r och IJItlfnl'lI11 I' C' , l' l' inci pieIlt IjpiiT

r a : molo l'p1'na mot nii te t 111 N! hii,~fl'e l; \·pn " ,1I' os.~ ln l' n at t de 
h ö.g[ re l;\,f'u ta 1\\'iinglJ ing:un:t 11[1 ]] 11 , bnrta f r : Il niitrt. Av 
iJ ilrlp l' lJi\ framg'u r n,irI1l fl r e hlll' det hela ,:;kall arrau!!ern;;. 
Fig. G " isa r eu ser ipIl'lot or. fi g. 7 ('n mo tor I II ('Ll kommu te 
ri ng~poler och f ig. S e n enanknromfol'l11 a1'e. 

Jjp,",sn stora motorer arIJe ta me,! :torn ,,1 6 il1 l, t,n·ko l' . De 
stön,ta rlro.'" lru·, . om m n l! k a n f å tag på, U1'0 a ys(' rl ,ln at t 
;.{e llorn s lil [lpa 30 a 111 llL'r e, vilket vid ett . [Iil l1 l1 ill.g PlI 210 volt 
motsl'a rar omkring () hä s tk r aft r. Genom II::t nllli.!lllw Pvlin::;, 
av fl e ra d r ol';, In I' kun ma n naturligtvi ' konuna hög re. 

.. L' ()J{'I'AI.:' YHA ~ .,. 
( Fo rl ~, fr, siu. 110) 

tilll'äddig l!:wdleclllin g. Ifdt,ga om högtalaren bör dock h81' 
ntimnas, a t t s jiilya högtalarj)innen i regel ,'isar Sig alltför 
kort f lir att llet all\';incla ll1E'mbranel s kall kunna g rl frit t 
föl' nHlg-lIet sy ~ [e rnet. I St"! fall löder man fast en c~'I,el e ke)' 

J/"ttU!J(/r('1/ sur/d från hij!Jfl'el,"v(, I/ .~8id(/ ll . 

eller något liknande. Där kanonen stöter mot frontplattan 
lägger man en kant av filt för att nndvilca klirrande. 

Själva ram en lindas så. som planen visar. F yra ribbor 
med vardera 21 hak placeras i var sitt hörn av väskans lock 
I de yttersta haken lindas sammanlagt 45 varv av 0,5 mm. 
dubbelt silkespunnen koppartråd, och i de innersta baken 
sammanlagt 18 ,arv av ~tlmma tråd i samma riktning som 
de ytter:ta varven . I båda fallen börjar man lindningeu ut
ifrå n ocb linrl ar inåt med tre varv i varje ha k . Börja n a\' 
det yttersta varvet kopplas till A', början av det innersta 
till A> och de två ändarna bäda till A'. 

]\'1[A1C]E:Rl[}~\.JL]L][§1[,A\. 

2 vriclkondensatorer, 450 cm. , med fust dielektrikum. 

1 differentia lkondensator, 2X240 cm. 

2 fas ta kon<1e\1 ~ :1to r e r, 300 cm. 

1 g:allcJ'lii rka. 2 megohm. 

1 s kärm i!ali E' r : pole (Prahn), med omlwpplare, 

2 h (i.g[n 'ln'en,rl r of<"]:Il', 

2 ln,:; ll'ekYf'n , t r<1l u:Jll'matorcr, 1.::l . 

1 f .Vl'poligt lJi ;g tal nrcs,-"tc m. 

1 s trörn ~ bl'ytUl'l" . 


Di\', k()[1pliDg.~ tl':l<1, ;:knl\' pt e . 

1 vii ,'k:1, f~:a :l20 X :i20 X 200 111 m. j 11\'. 


l kry:sf :1n(' r]ll:ltta, C::1 320 X 4-40 X 5 Will. 

2 kry ""f:1 l1er jl lll ttol', (' :a 320 X J::iOX JO m m. 

4 l'ul'so(' kIRl', 

1 :Luorllmtteri. !JO volt , 

1 a ckulIInhl lol', -t \' It » 11 1 ~ ]liJl :1 IJ l e» . 


F ahri ko t H .E" D t. 1:a LF ~;J lI r l' ör 

Od o n I , .J 
fl 4[ P Iti l ip s A ~4J I A 41., A 41'i B 40~ H"I 

'r'f' l l").f ll Il 1~(l1l on·1 RE o RE o RE 11 -1 
'j 't' lotro n .......... . .... ::; C <J SD ·1 S D -1 XD -l 
Vo lv o .. .. ..... ..... H 4CJr. D A 40 A 40S ' l, ,IH 
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POP LÄR R.I.DIO 

På Camping 
i Båten 

i Bilen 

ar vår lilla lätfransportabla reseradio 
M o d e Il 55 fullkomligt idealisk. 

UTSTALLNING: "HUSBONDENS ~ 
Kungsgatan 4 
STOCKHOLM "HIS MASTER'S 

NU ÄR 
RÄTTA TIDEN 
INNE 

BATTERIDRIVEN 
5.RÖRSMOTTAG ARE 
PRIS KRONOR 325:

Demonstreras med nöje 

hos oss eller våra åter~ 


försäljare landet run t. 


K O N T O R:RÖST" 
Apelbergsgatan 56 

VOICE" STOCKHOLM 

VI T I L LVERKA 

Nät

Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

I varje önskat utförande. 

Oöv e rtraffad kvalitet. 

Inf o rdr a anbud. 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 
ÅMÅL 

~~~"" ~ ~?.7~ 
~ELEKTRISKA~ 
~~~" ~~~ artiklar. radio. grammofondela r. rit

material. läroböcker. ritningar. Begär 
katal og. Clas Ohlsson & Co, Insjön 

Ett 90-volts anodbatteri 

av erkänt mörke kostar 14 :- kr. Fö rbru
ka r Eder mottagare å rligen 4 st. , tjäna r 
N i vi d köp aven HO ', FS nöta nod på ett 
er ' 0, - k r. plus anodapparaten och har 
alltid riklig och konstant anodsp änni ng . 

Hoefs för vö.,e lström . . •• Kr. 46:
) med torrlik riktare • . . • 54:

Ingo nötanod fä r likström. • 28: 

Begä r mitt prospekt öve r nätonoder. Up pgiv vo ltspänning samt 
apparat typ . V id kö p ordnas bekväm avbetalning. 

K. BROBERG, Malmö 
S. Promenaden 1, Tel 373 2. Postg iro 37688. 



EUROPA-}<'YRAN_ 
(Forts. fr . siu. l12. ) 

tingen m ellan deLeklorn och för s ta lågfrekvensröl'ct sker 
genom a nodrnots t ' llclet R. pii 200,000 ollm (0,2 megohm) 
och konden atorn ('~ 11;\ 4,:iOO cm. (0,005 mfd) , Den erfor de r
liga gallerförspiinning-en till för: ta lågfrekven~röret uppnås 
genom gaIlerliickan Ro på 2 megohm. Vidare fiun s i de tek
torn a nod li lledniug iu kjute t e tt motst nd R, på 100,000 
oh m (0,1 m<'gohrn), vilket tillsamman med kondensatorn C. 
på 2 mfd bilda r ett a nod fi lt r för d tektorn, och vars uppgif t 
det är att hindra instabilite t hos lågfrekvensförstärkaren . 

K opplingen mella n för sta och andra lågfrekvenssteget sker 
merl t ransIorrn a to rn Tr, vilken har ett omsättnings tal pli 
1 : 3 eIle\' 1 : :3 ,5 o h högtalaren är inkopplad direk t i slut
rörets Ilnodkre ts_ a t urligtvis kan man, om man så önskar, 
lägga in ett utg1l.ng:filter eller en utgångstransformator på 
delta ställe. 

Glödströmbrytaren ses inte på monteringsplanen och foto
grafierna, ty den är placerad pli gaveln av lådan till motta
garen, ovanför våglängdsomkastaren. (Dess två poler kopplas 
hlott till de med A marker ade ledningarna på monterings
planen). 

Det konstrllkti va utförandet lir , såsom reda n n ämnts. 
mycket enkelt, så enkelt at t vi hä r inte behöva gå in på 
n ligru detaljer, då alla erforderliga upplysninga r med önsk
vä rd tydlighet framgå av monter ingsplaner och fotografier. 
H är skall blott nämnas a t t placeringen nv våglängdsomkas
taren och antenn-jord-kontaktern a u tfö rt på detta speciella 
sä tt fÖ l' at t fl!. en så kort och ända m ål. en lig ledningsföring 
som möjli t, då instabilitet i a nnat f a ll lätt kan uppstå, 
Av s tor vikt är vidare att spola rna placeras mitt för var
anrlra å om monte ringsplanen visa r . 

H ögfr ekvens rörets skärmgaller pHnning inregleras med det 
variabla hUgohmsmotståndet, vilket är placerat i skärmen, 
och des. instä llning ä r a v den a llra s törs ta betydelse för 
mottagarens klin ligh t. Börja m d att ha detta motstånd 
nli stan helt urv ridet (s to r t mot tånd ) och vrid det därefter 
lång nmt in til ls uen l<ä n.·liga ste punkten nutts. Skulle mot
tnga n' n hiir vi sa tendens t ill ins tabilitet så vrider man hara 
m otståndet en smula t i1l lJal; a . F öljer ma n placeringen och 
ledni ng. fi il'in gen noga så s kall stabili te ten dock bli perfekt. 
Vrid aldr ig ]l , f ullt P' detta mo tånd (litet mo tstä nd) . 
I sd fa ll t illfö re . nämligen skärmgallret a lltför s to r spän
ning, " ilk pt i Hingnen orsaka t' mi n kad li vstid f ör l;ärm
;.:al lerr öret. 

TE LEGRAFERA TIIJL MANEN, 
(For ts . fr. s id. I OS.) 

F ör att man skall kunna u tföra ett ex pe riment a v detta 
slag med f ramgång ä r uet na tu r lig tvi . nöuvi[ncligt a tt m a n 
disponer a r tillrä ckligt hög energi, sli at t man ka n skicka 
jVti" radiovå gorna övel' j ~it te dis tansen jorden-m å nen o b 
rp. tu l' , V idare måste m a n e till, at t (len utsä nda radiosh·1t
len h il.lle , t kon eutrerad S UlU möjligt ä att inte en stOl' 
del glir för l rM . 

Vida re ka n det upp. t1\. s år igheter pil. g rund av ekovågor 
frä n IJea \'i~idesldkt t. oeh på o ll ra senil . te tid tror man sig 
ock h a kunnat på visa reflek.tion av radiovågor frå n k r op-

AMELINS 
Nättransformatorer kvalitet, 
bränna icke ihop. Alla gängse 
förekommande typer finnas, 

AlTlelins Eleklrofabrik 
Stora Bältgatan .18 - stockholm - Tel. Ö. 40147 

POPULÄR. RADIO 

par utom Heav' ide kiktet , t. ex: . elekt ronströmmarna frå n 
"01 n och c1 ylih . Om expe rimenten skola ge pOsitivt resul
tat, m åste man så lunda va ra absolut sä ker på, att det in te 
ä t' p1\. uagot av de a sä tt reflekterade signa ler, som man 
uppfå ngur. 

Kostnade rna fö r ett experiment av detta slag behöva inte 
a r kräcka ens n ,anlig amatör. Den t illfredsställelse, som 
UE' t skull ligga i a tt kunna framlägga effektiva bevis f ör 
att ma n mottagit signaler, vilka. sän ts från jorden och r e-
f lektera ts frå n !lJunen, skulle ju vara. mer än belöning nog 
fö r :l> horLlm tnd» ticl , :lrbete ch penga r . 

De fö rdela r , om tt positivt ex:periment av detta slag 
: kulle r eu!t(' ra i kunna knappast överskå das. Nog komma 
m ännis kor f örr eller senare inte blott att resa till månen 
uta n ock t ill andra planeter med speciella. flygvidunder, 
och innan sI\. s k l' borde vetenskapen också vara i tå nd att 
säga, om det finn ' någon möjlighet a tt ut växla telegram 
med sådana flyga re sedan de lämna t jorden och försvunnit 
ut i världsrymd n. 

På liknande sätt l<ulle man kunna skaffa sig klarhet om 
jordens inre . Om det inuti jordklotet finns en järnkärna, 
sådan som f orskarna ansp, så skulle man med en kraftig 
sändare, vilke n u tsänder radiov' gor i smala strålknippen, 
kunna utfor. kn denna järnkärnas sr.orlek. FiO'. 4 visllr ett 
exempel pu, h u r eH exeperiment a, det ta lag skulle kunna 
tänkas a r rangerat. lt'rå n radios tationen A sändes riktnings
s ignalerna O'enom jordytan till kontrollsta tionerna B och C 
p a nd ra ' idan jordklotet, I det ögonblick, då signalerna för
svinna t ill f Öl jd av att s trå larna tangera järnkärna n och 
därigenom a bsorberas a v denna, konsta terar man avs tå ndet 
m ellan kont rollstati nerna B och och med ledning hä ra v J 

kan m a n be;,;tämrna järnkärnans diameter. 

BANDFILTRETS KONSTRUKTION. 
(Forts. fr. sid . 122.) 

lletraktar man fig. 3a ocll b noggra nnar e, så märker m a n 
genas t, a tt bandfiltrets f reIrvenskurvfl för den kapacitiva 
och iraclul,ti va kons truktionen blir smalare r spektive bre
dare när frekvcnJ~u ökas (omvänt bli kurvorna bredare 
r espektive s malare, när fr kven:>en minska: ) . Ma n skulle 
d kunna t,inka ig, at t det finn s en möjligllet a tt kom 
binera de tYU metodern a, s u tt frekven skurvan förblir 
praktiskt t age t oförä ndrad vid varje frekvensva ri a tioIl . 

Experi men t ha ocksl'l visat, a tt detta verklig'en är m öj ligt, 
och pli. [[g . oj. ' e vi ett kopplillgsschema fö r ett sll.dan t kom
binatio n~-ba nc1fiIter . F ig_ 3 visar lmnTformen fÖl' sam ma 
f rekvClls \'ä rc1 en Fom ,lem, vilka ligga till grund fö r ku rvor
na a och 11 . F ör kor ta \'l!.i{or är ko ndensa to rn C. på 0,05 mfd 
och den s ppciella s jälvind uk tIonen p 2,6 mikrohen ry. I 
prakriken l il!,'pl'ka . ueuua spole p:l sl!. slit t , a tt man li ndar 
mcd dllubel t rilcl (0,7 m m: d nbbelt bomullsspunnen ) sam
m anlagt 26 '1'[1 lT på tt r ör m el en yttl' dia meter p. 2,5 cm. 
P ;1 lill1ga VU g'O l' Jn ll ~ te fö lj ande vicirden använda : C. - 0, 02 
mfd , Lo - 1.:!0 ,a r,-, 0.2 mm :8 dubb lt si lkesspunnen koppa r 
trtl rl, lin(] :1c1 l>. ett rijr med il yttl'P CU 'l ll1cte r a v 2 Y2 cm , 

Den xperimen tin tr es e rad(~ llm atli r n f inner i deima nya 
banrlf ilter kopp ling ett hllc e ill lr e .,;ant och lovande HIt fö l' 
nya ob erva tioner, Yilka 1mB ke kunna resultera i nya fram
"teg ocll s törr lalldvinn ingar för r ad iotek niken. 

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

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

Aterförsäljare antagas. 

ERIC BERGQVIST - MOTALA 
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Under denna rubrik lämnar P O P U L Ä R R A D I O en fullständig f örteckning över nya grammofonski. 

vor, som under månaden utsänts i handeln. Uppgifterna ha lämnats av r espektive g rammonfonfirmor. 


Ni har sälunda här en samlad översikt av nytt, som fin nes att v älja på, 

och slipper bläddra i en massa kataloger. 


Förkortningar: (r8) r efräng• • ng. Siffran (20) efter l<Rtlllognumret b e tyder 20 cm . • kl'·Il , . j!fra n (30) betyder 30 cm. ski
\'or. Finnes ingen siffra utsatt elle r katalognumre t ilr sklvn n :!.3 enl. 

BRUNSWICK. 
Nordiska. rotn)hon A.-B., S veavägen 34, 

S tocJ<holrn. 

POPULÄR ORKESTER. 

Lo-Lo. Foxtrot. (Fei s t, Johnson & Mo nt
gomery.) U r F.: »T he ~en b at». 
Waiting tor you . Val s . (G ree r.) Castle · 
wood Mar imba Band. ( r s.) .AX 8802. 

Foot·baH Freddy. Foxtrot. (Leslie & Con· 
rad.) - Don't send my boy to prison. 
Foxtrot. (Conrad.) Six Jumping Jac k s 
Ork. ( rs.) AX 8913. 

U's a gr""t life. Foxtrot. (Robin, Whiting 
& Chase.) Ur F.: »Carm ö r eu på lilla 
ea feet». - You ' re .Imply delisb. Fox trot. 
(F reed & Meyer.) Ur F .: »Those three 
French girl s)) . Six: Jumping Jacks Ork. 
( rs.) .AX 8914. 

Adi08, ,i\migo. Tllngo. (Gatto.) - Tnito ju'; 
men tir.... (Ot tavia no .) Tipica Pedro Maf
fia s Ork. AX 8921. 

Sing s ong girl. Foxtrot. (:lic Carthy & 
Haoley.) - On 11 little b o,leony in Spain. 
Foxtrot. (K le io , Le Soir & Doll.) Colo · 
nial Clnb Ork. ( rs.) .AX 8931. 

You will r emember Vienna. Vals. Regent 
Club Ork. ( rs.) - I bTing a love 90ng. 
Foxtrot. Jacques Renard s Ork. (rs.) 
(Hammers tei n & R omberg. ) Ur F. ' ))Vieo
nese Nights " . AX 8940. 

INSTR., SÄNG ETC. 

<: rtl.Cker Jnclc ( R eBe r. ) Flapl'erette. 
(Greer.) Harry R ese r , banjo m ed piaoo . 
AX 89:36. 

COLUMBIA. 
B. 	 C. St.ranclqvist, Brunke b e rgstorg 13, 

Stoel<ho lm, och Hlilslngborg. 

KONSERTl\IUSIK: ORlO~STEH. 

A musicn·1 jig-sa w. Potp . Del 1 & 2. (Arr.: 
Aston.) R0gal Cinema Orch. (Dir. : 
," larkc y .) DX 105 (:10.) 

Am 'Vörthers"". Kon &e rtva l s. (Kosc h a t . ) 
B a.('I<fi,eherl. Kon se r l ~als. (Z iehre r .) Isy 
n('i ge r s l{on :-:. pr to rk. DV 181. 

INSTR., SÄNG ETC. 

Classieu . Del 1 & ~. (A rr. : E w ing.) Quentin 
)Iacl"an , orgel. 9225 (30.) 

8 0m' st.Hironl'm:\.J)u himloel e n. Blnnu 
Rkogcns hijJ{a f uru6tnm.mu.r. ( PClc rSOD
Be r~e r.) K e r s ti o Linduerg , sopran med 
piano. 587. 

)[omen t musi ca l. N: r 3. - l\lenuett. ( ~ l: lIu
be d .) L~ner s S trIlkk var tett. D B 28U. 

Lie b e8fr c ud . - Liebes leid. (Kre isle r. ) Zillo 
Francescatt i , violin m. pian o. D ' 87. 

POPULÄR~IUSIK: ORKESTER. 

Here cOmes t.he Brlde. P otp. D I 1 & 2. 
(Diet., Carter, Lief & Sehwartz. ) Debroy 
Som ers Ork. ( r s .) DX 14 (30). 

RagUine-Revy. Polp. Del 1 & 2. Old·Time 
Ragtimers Orch. DX 127 (30.) 

En högsommarvals. (R iino-K il s·S" e rker.) 
Utför glasberget. Schot t is . ( Rtino

Adbe.) Redvitt Baod. (rs.) DS 539. 

Hawniikiirlek. Fox trot. - JHirleksön. Vals. 
(Fri berg-Eva Id.) Papeete Hawaiian Band 
(r s. ) DS 001. 

Sjöman9kyssa.r. Vals. Trollebobambo. 
Riioo-Evald.) Tip·Top Band ( r s .) DS 
607. 

Pr. lörda'. Vals. (Adbe & Ro s~n.) - Här 
har du m e j. Hambo. (Böckertz.) Columbia 
Dragspelskvartett ( r s.) D S 622. 

När stormen d e n bl'usar. S jömansva l s . 
(Lind be rg. ) Gubben och gum.man. 
Schottis. (.Arr.: Ivar.) Colmbia Drag
spelskvartett (rs.) D S 623. 

I taeke l och t ,.g. Val s. (Lund ahl.) - Den 
bör du hels t vllra nöjd med. Vals. (Lin
dahl.) Redvitt Baod (rs .) DS 625. 

.>\.nkarvalsen. - Salta biten. Val s. (\Yinte r 
Dahlquist.) Zazza Band (rs.) DS 13.35. 

Romantik. Val s. (Winter-Wes tling.) 
Pö. p a lmklädd strand. Val s . (Folklin & 
Höndl.) Columbia Dan sor k. (<S.) DS 0:36. 

Chant of the ,longle. Fox trot. (Brown & 
Freed.) - Thn,t wonucl'ful somethiuA" is 
love . Fox trot . (Alter & Godwln.) Paul 
Spechts Ol·ch. ( rs. ) cn 33. 

Ma belle. Ma r sch . - Mlln:h of the muske 
tee rs. Foxtrot. (F rirnI. ) Ur: "De tre mu· 
sketöre rna». Leo H e iRrnauR Orc h. (rs,) 
cn H . 

Here in my Il .,. ... t. Foxtrot. (Ca01pbe ll & 
Cone lly.) - Thl1t nif:ht in Veniee. Fox 
trot. . (G ilber t & NichoLls.) Four B ri g-ht 
Spa r ks Ork. ("ti. ) cn 113. 

I don't wanu" g o horn e. F o xtrot. (Giluert 
& \Yright. ) - l've g ot n feoUng to b e 
together. Foxtrot. (G ilbe rt & N ieholls.) 
Hay Staritas Orc h . (rs.) ca ilS. 

A littl e lo,'e song. Slow-fox. (Co hran & 
Nirholl •. ) - j\ly d esl re. Fox trot. ()fa y & 
Nicllolls.) Ray Stari tlls Orch. (rs.) 'S 187. 

I 	 have u·t h eard n. sin::de word from baby. 
Foxtro t. (Conto r, Moll & Menche r .) 
i"lnke yourseU ahupiness pie. Fox trot. 
(Kel s on & P e rkin s.) .Tack Paynes Orch. 
(rs .) CB 209. 

)(y nlall from CHfoline. Onestep. ( Doual<.l
son. ) - Still I 10Ye her. F oxtrot. (Gas
kil L) !.len !:leldn s Ore b. (rs.) CB 212. 

1'01 illone beeau se I lo\'e you . Vals. (You ng.) 
- \Vnit.ing by the- ~ih" ry Rio Grande. 
Vnl s . (j\Io ll & ~[encber.) Ben Selyios Orch. 
CB 214. 

Somebody stole my gal. Foxtrot. (Wood.) 
- S om e ww 9weet:heart. Slowfox. (Spikcs 
- -Spikes.) . Ted L ewis Orch. (rs.) CB 215. 

~Iy lo\"e for yOu. S lo wfox . (Kuhn-Kahn.) 
Guy Lombardos Orch. (r s.) - Sou s le. 
toit. de Pais. Vals. (Mo retti.) 1:r F.: 
»Sånge n om P a ris». Alexaodrcs Orch. 
(rs.) CB 218. 

INSTR., SANG ETC. 

MArschslinge r friln kriget. Potp. Del 1 & 2. 
(Arr.: Somers.) Manskvartett med ork. 
DX 112 (30.) 

En sYiing p ,\ dlick. Vals. (Ri xo n .) - Sjö
mansfröjd. Val s. Lager & Frantzco, drag
s p e L) 7875. 

Sjun,:: R·o~arita . - D et är bara en sak ja~ 
vill fråga dig om. (Morri s- )[orris.) Erik 
An dersso n , sång med ork. D S 591. 

~ordlandets ,t'lng-. (Ga rde n.) - En fläkt A" 
Romantik. (Ruo o-Evsld. ) E rik And e r s· 
so n, sang med ork. DS 602. 

De' ii' iogcntinJ;" mot gumman min . - Ah, 
"a' ja' ä' glo,' i da!. (S kånsk a Ka ll e . ) 
Sld.nska Ka lle, s1\ ng med ork. DS 6:31. 

Rio. (Carson, Martin s & Er<\' in .) - En 
uröm, som Ni drömme r ,just nu. (Wies 
le r - K il s·Georg. ) Ulla Billqu ist, ,,[ng 10. 
o rk. D S U34. 

Here comes the bdde. Potp. (Dietz, Carte r. 
Lief & Sc h wllrtz .) - House that ,Jack 
built. Potp. (Elli s, )'; ovell o & Schwa rz.) 
Billy Ma ye rl, piano. DR 16. 

On the sunny side of the s tree t. - :EX l"lC tly 
like you. (Fie l d" & ~fe HlI b h .) Layto n &. 
JOhnstooe , du e tt med piano. DB 254 . 

Clenlcntine. Folkmplod i. yj]jkins and 
hi s Dinah. ]?olk mc lodi. Ha r old \Villiams, 
SlIng' och köl' me d piano. DB 30S. 

l'm wearing ont m y heart fot' you. (Keycs 
& Layton.) - Wh at good am I without 
you? (Aget .) L:, yto n & JObnstone, duett 
m. piano. DB 378. 

Blue rose•. Potp. (E lli s .) S tand up and 
sing. P o tp . (Char ig .) Billy Mayer! , pia no. 
DB 40U. 

Strike up tho band. Foxtrot. (G e r s hwin.) 
H",rlem blu()s. Blues. (Wiener.) Wiener & 
Doucet, piano. DC g·t 
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HUSBONDENS RÖST. 
Ska ndina viska. Grammophona,ktieboIBllct, 


Apelbergsg..tlln ~6, Stockholm. 


KONSERTMUSIH: ORKESTER. 

Flera melodiska minnen. Potp. Del l & 2. 
(Arr.: Finek.) Jack Hyltons Ork. C 2095 
(30.) 

»En natt I Yenedigl). Potp. D el l & 2. (Stra
uss, arr .: Wenninger.) !\Iarek 'Vebers 
Ork. EH 635 (30.) 

Nockt·urne N:o 2_ Fete•. Del l & 2. (De
bu ss y.) Phila delphia Symphony Orch . 
(Dir.: Stokowsk L) E 507. 

LUBtspelsouverture. Del l & 2. (B~la . ) Stats
ope ran s Ork ., Ber li n. (Dir.: Schmalstich.) 
EG 100U. 

»Brudköpet»: Ouverture. Del l & 2. (Sme
tana.) Statsoperans Ork ., Berlin. (Dir. : 
Schmalstich.) B 3G01 . 

INSTR., SANG ETC. 

))Dcn flygande Holländaren »: Sentas ballad. 
Del l & 2. (Wagner.) Elisabeth Rethberg , 
sopran med ork. DA 1115. 

Serenata·. (!Iialats.) - Nocturne. (Torroba.) 
Andres Segovia, guitarr. E 569. 

Tonerna. (Sjöberg.) V ed Rondernae . 
(Grieg.) Erling Krogh, tenor med ork. 
X 2673. 

lIIust.alainen. (lIIerik anto.) - Natt i Venedig. 
Gondoliärens säng. (Zamecnlk.) Erling 
Krogh , tenor med ork. X 2059. 

När jag (ör mig sjä.lv i mörka. skogen går. 
Bla nd skogens böga forDstammar. 

(Peterson-Berger.) Ju ssi B jö rling , tenor 
med ork. X 3675. 

Flickan byn. (AIth ~n-HuItgren.) 
S"ensk visn. (Sundhammar- Nycander. ) 
Folke Andersso n , tenor m ed ork. X 3676. 

uF;ver Green ». Potpou rr!. (Hart & Rodges.) 
nLittle Tommy Tucker.» Potpourr!. 

(Elli s .) Raie dn Costa, piano. B 36..."-9. 

POPULÄRMUSIK: ORKESTER. 

Hell .. Signorita. T u ngo . ( Lare nto.) H a nn s 
l3in.gang-s Ork. ( rs.: H ertzma n. ) - O Cara 
mia. T a ng o. (B rod Sky, a rr. : Prage r.) Ma
rek W ebers Ork . ( r s .) X 3 . 

Det kan man väl k allu. tur . Slowfox . (Kratt 
& Kraft.) (r s . : Jakobsson.) - Senorlta 
dansar. T ungo. (Krult.) ( r s. ; B ergström.) 
Emil K rafts Dan , o r k . X 3687. 

Sji;ma.nBkYBsar. Vals. (TIiioo.) ( r s . : Jakobs
son.) - Hä-r har du m ej . Ham bo. ( Böc
kcrtz. ) (rs .' Jonsson.) Gö. ta Jon ss ons 
Ork. X 3697. 

My ideal. Foxtrot. - H ' s .. g r eat Ufe. r<'ox
trot. (Robin, Wh itiog & Chase. ) Ur 1.<'.: 
»Ch armören på lilla caf~et~ . .Jack ITyitons 
Ork. (rs.) B 5933. 

Tho wedding of the birds. Fox trot. (Tobias 
& Kiseo .) Nat Shilkrct ~ Ork. - Y ou ' re 
Bimply dell.h. Foxtrot. (Freed & Me ye r . ) 
Bert Lown s Ork. (rs . ) B 5958. 

Sweethe[l.rt of my student day.. Foxtr o t. 
(Kahn & Simons.) Rudy Vall6cs Ork . 
(rs.) - 1'11 . till belong to you_ F oxtrot. 
(Brown. ) Leonard Jo ys Orl(. (rs. ) B c960. 

lNSTR., SANG ETC. 

lVaiting at the end of the road. (Berlin .) 
Ur F.: ))Hall elujab )). - Kentocky Babe. 
(Geillel.) The R e<e llers , s~ng med piano . 
B 3416. 

Har någon dig kysst. (Ahde.) - Hln kär
lekssång. (Rohde---Ek.) Daniel Hertzman, 
tenor med ork. X 3681. 

Soiviksvalsen. (Arvidsson .) - Som man är 
klädd så blir man bii.dd. Foxtrot. (Sol
dier.) Gunaar Hahns Ensem ble. (r8. Herlz
man.) X 368(\. 

My Ideal. Foxtrot. - H's a great Ufe. Fox
trot. (Robin, Whiting & ebase. ) Ur F.: 
»Charmören på lilla caf~el)). 1:!aurice 
Chevalier, s~ og med ork. B 36..'l4. 

ODEON. 
Skandinaviska Odoon A.-B. Brunkebergs

torg 12, Stockholm. 

KONSERTMUSIK: ORKESTER. 

Arstidernll . (Les salsons.) Del 3 & 4. (Gla
zounov.) Orkester. (Dir.: Jilrnefelt.) 
D 6059 (30.) 

))Låglandet)): Fanta s i . Del l & 2. (d' Albert.) 
Dr. Welssman ns Ork . O 6714 (30.) 

))Leendets land » : Potp. Del l & 2. (Lehär.) 
Dr. W e issmanns Ork. O 6768 (30. ) 

Slavisl<a danser. N:r 6 & 8. (Dvorak .) Dr. 
Wei ssmanns Ork. O 6782 (30.) 

1.<>s PreludeB. 4 del. (LlszL) Kon sertg ebouw
ork., Amste rdam. (Dir. : Meng elberg.) 
O 8402-03 (30.) 

Borceuse el8gia1e. - Ven(,"Zlanek serenad. 
(SchildknechL) Nil s Grevillius O r k. D 
1045. 

Dein Ist mein gliDzee Herz. - Immer nnr 
lächein . (L ehlir.) Ur F . : »Leendets Land". 
Dajos Belas Ork. O 1170. 

Var barmhärtig. Rys k roman s. (Bakalainl
kow.) Svarta ögon. Zigenarromans. 
(Dajos Bela s Ork. O 2574. 

Im chambre separee. Vals. (He ub e rger.) Ur; 
»O pe rabalen». - N ..cht8chwärmer. Vals. 
(Ziehrer.) Wiener B obeme Ork. O 11381. 

INSTR., SANG ETC. 

Traom dnrch die Dli.mmerung. (Strauss & 
Blerbaum.) Ständehen. (Strauss.) 
Lotte Lehman, säng med ork. O 4820. 

Delo Ist meIn gnnzes Herz. - Immer Dor 
lächeln. (Lehl1r.) Ur F.: »Leendets la nd». 
R icha rd Tauber, sAng med ork . O 4949. 

Beim T eo en deux. - Ko.n n 68 möglIch s610 t 
(Lehär.) Ur F.: ))Leendets land )). Richard 
Taube r & Vera Schwan, duett med ork. 
O 4951. 

Haj da, t.rojka. (Steinberg.) - Posledniy 
denetscheck. (RYSka students lI nger.) L eo
nid Sibirzeff , säng med trio . D 2247. 

I .åromore Cll·nta. N a politansk sling. (Taglia
ferri & lIIurolo.) - So' Innato pe' cn.nta. 
(Falvo & Pisario.) F. Orlandis, tenor med 
ork . 168468. 

POPULÄRMUSIK: ORKESTER. 

TosehottYPolka, (Larsen.) - Cotillonschot
tla . Sigge Agrens Ork. D 2232. 

En solskensdRg. Vals & F ox trot. (Hanon.) 
- -- Som en dröm uti ungdomens dar. 
Va ls & Foxt r o t. (LunlJJ ur- Dard a ne ll.) 
W eh les Karte t t. (rs . : Hamn ·tedt. ) D 2241. 

Marocko. Foxtrot. (Sylva ln- Sa n db r g. ) 
Jag vill g lömma a.lIt I m oel k. Vals. (Se roi 
- Sun d berg .) Odeon Ork , (rs.: Sandbe rg.) 
D n49. 

POPULÄR RADIO 

Du bast Ja eine Träne Im KnoptIoch. Tango. 
(HolHInder.) - Traumkönlgln. Tango. 
(Sc hmidt, Boelke & MarboL) Dajos Belas 
Ork. (rs.) O 11286. 

Ich Bing dir eln LlebesUed. Tango. (Schmidt 
-Gentner .) - Icb bin jf> so vergnUgt. 
Foxtrot. (May.) Ur F.: »G udarnas älsk
ling». Dajos Belas Ork. (rs . ) O 11311. 

Eine Liebelel BO n"benbe!. Foxtrot. - Kind 
neln Mund ist Musik. Vals. (Holländer.) 
Ur F.: »Kilrleksljuven». Odeon Dansork. 
O 11389. 

'VaitIng at tbe end of tbe road. Foxtrot . 
(Berlin.) Ur F . : DHaIJelujahD. - Lovable 
and sweet. Foxtrot. (Clare & Levant.) Ed. 
Loyds Ork. (rs.) 189277. 

Bye, bye, blue.. Foxtrot. (Bennet, Hamm, 
Lowo & Gray.) - When the organ played 
at twilight. Va ls. (Wallace, Cambell & 
Conelly.) Odeon Syncopators (rs.) 22130(\. 

INSTR., SANG ETC. 

Das IJied Ist aus. ----:. Adleu mein kleiner 
G...rdesotflder. (Stoltz .) Ur F.: »Das Lied 
is t aus)). RIChard Taube r, sling med ork. 
O 4983. 

Fridolf har börjat vid Järnvä.gen . - För
säkringsagente n. (Kar de Mumma.) Fri 
dolf Rhudin & Thor IIIodee n , dialog. 
D 2224. 

Därför älskar Jag dig. (Carsten-Sandberg.) 
- Rorsmannen. sling. (Freeman-Berg.) 
5ven -Olof 
D 2233. 

Sandberg, säng med ork . 

Realisation . (Telke---Karl-Ewert.) Det 
bästa lägger herrarna beBlag pli. (Weble 
- Stevens & Dardanell. ) Zarab Leander, 
säng med ork. D 2240. 

Den gamla violinen _ (Lindberg-Ka r l-
Rwert.) - Söderbav8mlnnen. (Freeman
Ek.) Einar Lars on, sling med ork. D 2242. 

Ankarvalsen. (Wlnter-Dalquist.) - Älsk
ling d'u bor i mitt bjärta. Vals. (Heymann 
-Abde. ) Ur F.: »Kll.rlek och bensin ». 
Tore Svensson & Co. (rs.: Rol~n.) D 2243. 

En bu.sig bondvals. (Fahlström.) (Jularbo
tri o n.) - De' B' bara de' som gör Busen. 
(Lundmark.) Tore Svensson & Co. D 2245. 

I 	 den äldern fär man göra't. (Wehle---Dar
danelL) - De' ä' förbjudet för barn un
der femton är. (de Co sta-Dix Dennie.) 
Tutta Berntz~n-Rolf, sä ng med piano_ 
D 2246. 

En kväll maj . (Wilson-Sandberg.) -
Romnntlk. (Winte r-Westl1ng.) Sven-Olof 
Sandberg, sång med ork. D 2248. 

Eine Llebelei, so nebenbe!. - Kind, DelD 
llund Ist MUBlk. (Holländer, ) Ur F.: 
nKärlekst juven•. Lillan Harvey & Willy 
FritSCh, duett m ed ork. O 11361. 

Lass mi ch elnffiBI Dolne Carmen sein . Lilian 
Harvey, säng med ork. - Icb lase mlr 
meinen Körper schwa.rz beplnseln . 'Villy 
Fritsch, sång med ork. (Holl!1nder. l Ur 
F.: nKtlrlekst juven». O. 11392. 

loved you th en as I lo,-e you now. (Men· 
dosa.) - Bebe d'arno"r. Serge Krotkoff. 

h a wa li -g ultarr. O 11399. 

ORCHESTROLA. 
Orcbeatrola Akti ebolag, 

Stockholm 16. 

POPULÄRMUSIH: ORKESTER. 

Ankarvalsen. - Salta biten. Vals. (Winter 
- D ah lquis L) Hyl;;ns Dragspelsork. (rs.: 
Skoglund.) 40181 (20 .) 

När polskan jt'lir. Hambo. (Ekström-Lars 
HenrIk .) Hyl~ns Dragspelsork. (rs.: 

http:schwa.rz
http:Sweethe[l.rt


POPULÄR RADIO 

Skoglunel.) Hung"rlan ra". (Lantz· 
b e rg .) Ragn a r SUQdq.-ist & Sven Hyl~n . 
dragspel. 40WO (20.) 

JIIolly pä Molösund. Vals. - Tjö88öva,lsen. 
(August- Bode.) Hj . Augusts Dragspel s
ork . ( r s.: Bode.) 40198 (20.) 

D et va,r en fix Ide av E " .... -6/ 8. (August
Bode.) Hj . Augusts D r agspe l_o rk . (rs.: 
Bode.) - Live t. I flnnokogarna . Vals. (Ju 
Jarb o .) Dragspel & piano. 40211 (20.) 

Klruno.-Hambo. (Sund qvi ~ t. ) Hyl~ns Drag 
spelsork. Hjärtats eko. Serc nad. 
(Pietro .) S.-en Hyl~n, dragspel. 40215 (20.) 

Living in the sunllght. lo,·jn' In the moon 
light. Foxtrot . (Sberman & Lewi s.) -
Swingin' In a h,unmock. Foxtrot. (Sey
mour, O'Flynn & '''endIing.) Nat Lewis' 
O rk . (rs.) 2499 (20.) 

Pot YOur worrlea through the mangle. One
step. (Butler & WaJlllce .) - The same .... 
w e u.ed to do. Va ls. ( a mpbe ll & Con 
nelly .) Nat Lewi s ' Ork. ( r s .) 2500 (20.) 

The klng 's horses . For trot . (Gay & G ra
b am . ) Th e Midnigbt lMe r rymaker" (rs. ) 
Q-Id new Englund moon. Vals . (Va nce & 
Howarel.) The Walklki Serenade rs ( r s.)
2::;17 (20.) 

Luy Lou'slana Moon. Vals. (D onaldsoo.) 
-- I clon' t wanna go horne. Foxtrot. 
(Wrigbt.) The Rivers ide Dance Band . 
(rs .) 2518 (20.) 

Ro-ro-rollln' along. Slow-fox. (),[odl, Rich 
mun & Meneber . ) - - Stein-Song. 6/ 8. (Col
cord & Feo s tad .) The Riverside Dan ce 
Band. (rs .) 251fl. (20 .) 

Let me sing o.nd I'm happy . Foxtrot. (Ber
110.) Ur F. : . Mammy». - ]f l ho.d o. girl 
like you. Slow -fox. (Mc Dermott.) Nat 
Lewis' Ork. (r s. ) 2520. (20. ) 

Little white lie•. lroxtrot. (Donaldson. ) _ 
My heart b elong8 lo the girl who belongs 
lo somebedy eIs~. Vals. (Sberma n & Le 
wis. ) Nat Levi s Ork. (rs.) 2521. (20. ) 

Somewhere In old \VoyJTting . VaI R. (Lesse r 
& Havllo . ) - Uudernea,lh the ."anlsh 
.to.rs. Vals. (Payoe & King.) T be Mld
nlgbt Merryma kers . (r •. ) 2522. (20.) 

Go home and t ell l 'ou r mot h e r . Foxtrot. 
(Field s-~Ie Hugh. ) Ur: .SÖdra Teaterns 
Revy • . - l t eel you netlr me. (Hanley 
Me Cartey. ) Ur F.: »Hjllrta t s .ång ». Tbe 
:llidn igbt Merrymakers . (rs.) 2G27. (20.) 

INSTR., SÄNG ETC. 

Ada, I Granadn.. --- BondpOjken. Stalli., 
Kvartett.u. 401fl2. (20 .) 

Det ligger ön fläkt över d e t hela.. - Ropa. 
aldrig hej . Sta lli s·Kvartette n. 40193. (20. ) 

Syd-Sydväst. - Min fru är gIrL m ed Jo 
hansson. S tal li s -Kvartetten . 4(Jl04. (20.) 

. FridolIn spelar på tot"lisa,lorn . - Johan_
seD fick fyra. m .\uader. Tal. 401fl7. (20 .) 

SJÖmanski'rle-k. - Sörmlandspolkan. J obn 
B o berg & Tho re Risberg, dragspel. 40201 . 
(20.) 

Potllourri på g amla m elodier. - Vals frAn 
1800-ta.le!. (flagnar u ndq v lst & Sveo Hy
l~n , elrng pel. 40203. (20. ) 

tJnd(' r 8)OUHJo'k ogen 8 lindar . Zam ora. 
merl\'~Bodc.) J bnny Bod~, sli n g melJ 
t.!r ug . p e ISo rk . 40212. (20.) 

Kärlek.hätrring. Val s. (Curti s .) Rag na r 
Sundqvi s t, dra g spe l. - Hung l>rl a,n Rug . 
(Lantzberg.) S ve n Ily l /\o , dragspel. 40213. 
(20 .) 

Chlkagonllnuen. Val s . (Sundq vi s t . ) Sve n 
Hyl~n , dra g spel. - V erona. Va ls. R agnar 
Sundqvi s t, u ragspel. 10214 . (20 .) 

La rein e de ;\lusette . (Peyronlo n .) 
Maklonf. (Menlcbettl.) Maurice Alexan 
d e r , a cco rdeo n- s olo . 2::>01. (20 .) 

PARLOPHON. 
A.-B. Arlo. Klaro.be rgsgo.tan 68, Stockholm. 

lIJa,lmö, Göteborg. 

(Komplettering av förrn. Inl.\on.d e ns nyh eter. ) 

POPULA.RMUSIK: ORKESTER. 

Romantik. "als. (WiJlter- Wes tling.) 
Bella Signorit". Tango. (Lare nto.) Dans -
o rk. B oheme. (rs.: Will y.) B 8.3000. 

"ad är 80m sommarens ljuva. tid. Vals. 
(HallDler .) - l SOlnedgången. Val s. (Hed
st r ö m. ) Dan sork. Boh~me. ( r s.: Willy.) 
il 83001. 

Marocko. Fox trot. - Clownens melodi. F ox 
trot . (rs.· JÖraand s ta d . ) B 83004. 

Schenk' mir eine Ta,fel Schokol"de. Tango. 
(Scbwnrz & Lander.) - Oh Fränleln 
Grete. Tango. (Lloss.o s & Beda. ) Dansork . 
Dobbri (rs.) B 12310. 

GIv mig en ros när du far . Sjömansvals. 
(Fröbe l-Hallmcr.) - Sug mig godnat!.. 
Foxtrot . (Stllnley , Barding & Holm
~uiii9~n . Dansorl, . BoMme ( r s. : Willy.) 

~lemories of you. Foxtrot. - Gre, but I'd 
Hke to make you hnJ)l>Y . L o ui s Arm · 
strongs Orl, . R 854. 

lNSTR" SÄNG ETC. 

Bröllop8klockor i H",waii . Vals . (Thompson 
- Bright. ) - Ukulelens kärl eks.ång. Vals. 
(Gordon-Nil s-Georg.) Fcancblnl s Hawall
kvartet.t (rs. Willy ). B 83002. 

Clownens melodI. - Tusen röda. rosor vill 
Jag ge dig . Steinar .Töraanelstad, säng 
med ork. B 83003. 

POLYPHON. 
Nordiska. Polyphon A.-B., S \'Cavii.g en 34, 

Slodtholm. 

. KONSERTMUSIK: INSTR., SÅNG 
ETC. 

V'"sång. (l'rins Oustaf.) - Välkommen till 
, ·>1ren. (Petsebke.) De Svcnsk e, kö r. (D ir. : 
Carelius . ) K 5012. 

Die Nacht. (Rubin s tein-Cern~.) - . X er
xes" . Lurs:o. (Htiodel.) Vasa Prlboda, vio 
lin . K 90183. 

Friihlingsstimrn.en-,\\Taltzer. Uel 1 & 2 
(Stmuss-Bass.) Walte r R Cbberg, piano. 
X 23737. 

Mor Ii II " mor. (Heijkorn- Gu ll s tra nd . ) - 
Tallarnus bRrr. (Vid~n-KarJfeldt . ) Ma r 
tin Öbma n, tenor , m e d o rk . X 42623. 

POPULÄRMUSIK: ORKESTER. 

Våren. m elodier. P o tp . D el l & 2. (San dell.) 
Paul GOflwl ns Ork. 41333. 

Sk>1.nska \'al.en. (KelJe r- K a rl-Ewe r t . ) 
Aukl.ion i GÖkuryd. Fo ~ trot. (Wes tli ng. ) 
D e ö Polypbonluns (rs.: 1'ers80 n .) 
X 41703 . 

Sd'rrnClrl. Val s. (Thommesc n . - S ko ' vi Inte 
.äg a du? Foxtrot . (Ll n dberg- arlma r .) 
(rs. : B e rnuu .) Helge Lind be rgs O rk. 
X 41733. 

Wiener B lut. Vals . (Strauss.) - Ober den 
Well.,n . Val s . (Rosas. ) I1j a Livscbako t Cs 
Ork. X 23647. 
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Eine J, iebe lei 00 nebenbei. Foxtrot. - Kind 
delo- Mnnd ist ;\!uolk. Vals. (Rolltinder
LIebma on.) r F. : DKiirlekstjuven». Paul 
Godwin s Ork. X 23728. 

n io de J an e i r o. T ango. - In einer kleiner 
B o.r. Slowfo x. (T. hIIr .) Ur : . Schö n ist die 
Welt• . IIja L i" sehakoffs Ork . X 23729. 

Alles lUr Euch schöne Frau'n. Boston. 
(Grotbe-Wilczynsld.) Ur F .: " TIngel 
Tangel " . Ben Berlin s Ork. (rs.) - Mach' 
rotes Licht, wir wollen Ta.ngo tanzen. 
Tango. (Engel, Berger & VIgny .) Ur F.: 
»Ein MH.del von d e r Reeperbabn». Paul 
Godwins Ork. (rs .) X 23740. 

DIlIom. Potp. D el l & 2. (Sandel!.) Dala
ork. N 90402. 

Det var uti unga dn,' r. Potp. (Orie lI. ) Dala
ork. N 90404. 

INSTR., SÅNG ETC. 

Gutta ombord. Va l s. (Erlcbs!'.n . ) - På by t
t·ebal. Springdans -Mazurka. (Westbye.) 
Henscbien s Dragspelstrio. X 233nO. 

KILrneval -6/ 8. (Mario-~!i sk & Mask.) H en
scbien" flragspe ls trlo. - Skal Yi rangl e. 
Polka. (J<;ricbsen .) Hartvig Kristoffe rse n $ 
Dragspelst ri o . X 23730. 

Vad jag gör, gör Jag ov kärlek. (Weble, 
Rolf- Carlmar.) - En s ommo.rkväll pi\ 
tjor,len . (H ar tman n- Carlmar.) Stelnar 
J ö raans tad, s fing me d' ork. X 43005. 

ULTRAPHON. 
Orchestrolo. Aktieb olo.g. 


Stockholm 16. 


KONSERTMUSIK: ORKESTER. 

"Orfens I underjorden » : Ou.-ert . Del l & 2. 
(Offenbacb.) B e rllo s Pbllbarmonlska o..k . 
(Dir . : Seburicht.) E 120 (30.) 

}}LäderlapPoD» : Ouvert. D e l 1 & 2. (Strauss.) 
Stad sope rans Ork ., B erlin. (Dir. : Sebu
ricbt. ) E 145 (30.) 

)}Barberaren I 8e.. 1ll0.» : Ouvert. Del 1 & 2. 
(RossinI. ) Stadsoperans Ork . Berlin. 
(Dir.: Zweig.) E 171 (30) . 

»D en sköna Gala·tea )} : Ouvert. Del l & 2. 
(Supp~.) Berlin s Pbilbarmoniska Ork. 
(Di r .' Orosz.) E 192 (30) . 

»Frls!Q·lten" : OUl'e rt. Del l & 2. (Weber.) 
Berlins Pbilharmonisko. Ork. (Dir.: Sebu 
riebl.) E 265 (30) . 

},Flygllnd" Hollända.ren )} : Ou vcrt. De l 1 & 
2. (Wagner .) Berlins . Pbilburmonlska 
Ork . . (Dlr.: Sehurlcbt.) E 331 (30.) 

) Enleve.rlngen ur Seraljen »: Ou\'e rL - nFi
1('0.ros bröllop »: Ou ve rt. (Mozart.) Stads 
o~erans Ork . Be r lin. (D ir . : ZweIg .) E 396 
(30) . 

M enuett. - " Cosi tan tutte.. : Ouvert. (1110 
zart.) B er lin s l'hilharm on ls ka Ork . (Dir.: 
Zwei,g.) E 442. 

F;spana._ Del l & 2. (Cbabrier.) Stor Sym
foni Ork. E 482 (30). 

Scherzo Ca.J>ricd080. Del 1 & 2. (Dvorak .) 
Berliner Pbllburmonlker. (DI r. : KIelbe r.) 
E 63:5 (30 ). 

Seid umsehlungpn Mi llionen. (Strau s~. ) 
l\forgcnblii.tt~r. (Strau ss, a rr. G rO sz.) Ber 
lin er Pbilbarmo n i ker. ( D ir . : Gr osz.) E 691 
(30). 

. Tyska. Danser » : al Kanar ietllgeln. b) Lie
mun ne n . e ) Uldfilrd . - »Der SchauRph'l 
d i r ekt or» : Ou vc rture. (:lIoza rt.) Berlin 
P hIlharmo ni ker. (Dir.: Meyrowitz.) E 741 
( :lO.) 
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Potp. ur »Trubaduren». »Traviata» & ))Ri
goletto». Del 1 &. 2. (VerdL) Berline r Pllil
harmon iker. (Dir.: M eyrowitz.) E 80" (30). 

Poll) . ur ):!\[a.skeradbolen » , ))Aida)). ») ötle.ts 
~Ia.kt.» & ))Othello )) . (VerilL) Berline r Phll
llarmonil<e r. (Dir.: "Ieyrowitz.) E 8'16 (30 ) . 

1<:ln Ball. Del 1 & 2. (Berlioz .) Berliner 
Philharmo nik e r. (Dir.: I{l e ibcr .) 1<; 808 
(30). 

Tv.. spo.nska da.n.et-. (:\Io s zl<ow s ki. ) Be rli
ner Philharmonike r . (Dir.: :\feyrowitz. ) 
_ »Suito Espag nolc)>: Granaila Cata luna. 
(1\Iheniz.) B fli ne r Philharmonike r . ( D ir. ' 
V ie h ig .) E 840 (30) . 

Ro.cnlm.ya [jeren . D ' l 1 & 2. (Stra uss . ) Ber
liJl l\ r P l d Lbarm oni l;: c- t". (Uir .: I{lf'ilJ e r. 1 
Jo; 853 ( ~O. ) 

»Mästersängarna frå n ~lirnberg )l : Ouvert. 
D e l 1 & 2. (Wag ne r .) B e rline r Philharmo
nik e r. (Dir.: Me yrowi tz.) B SG4 (30). 

ur"rWren (Orth.) - Smedjan i skogeo. 
(Michaeli s .) Ferily J{auffman s Orl<. A 178. 

»Regement"ts dotter» : Ouvcrt. De l 1 & 2. 
Donizett!.) Giorglo Amatos Ork . A 478. 

Canzonetta. (Boccherini-Dushkin.) - Be
römd menuett. (Boccberini.) SymConiork . 
(Dir.: ;lfe yrowitz.) A 539. 

Lortzing-Potpourr!. Del 1 &. 2. Berliner 
Philharmoniker. (Dir.: Meyrowitz.) A 726. 

Geschichten aUR dem 'VIener Wuld. D e l 1 & 
2. (Strau" .) Berliner I'hilharm o niker. 
(Dir. Grosz .) A 727. 

Mein Traum_ Val s . Del 1 &., (WaldteufeU 
Max Geigers Ork. A 731

Immer ond nimmer. Vals . D e l 1 & 2. (Wald 
teufel.) ~Iax Geigers Ork . A n2. 

MIl.zurl"". (Godard.) - Valse caprice_ (Ru
bins tein.) Berliner Philharmoni~er. (Dir.: 
Grosz.) A 734. 

Tritsch-TratRch _ Polka. (Strauss.) - An
nenpoll<.,.... (Strau ss , arr. Grosz. ) B e rliner 
Philbarmonikcr. (Dir.: Gros z.) A 740_ 

»Alessandro Stradella»: Ou ye rt. D e l 1 & 2. 
(Floto w.) Berliner Philharm o nikr·r. Dir.: 
Meyro\\- itz. A 780. 

GÖk"al.en. (Jona 8so n.) - Gavotte empire. 
( Proscbaska.) Alfred Ben'" Ork . A 794. 

Fnckeltanz N:o 1. (~!eyerb"e r.) Gi o rgio 
Amatos Ork. -- Zil\'euner-Sehnsucht. (Nik
ll," s-Kempn er.) L e o I,: ysohlt Or~ . A 813. 

Kloskr!;'locken_ (LcC(; bure- Wel)' .) _ Sil ber
fjschch en. ( K e t te r er ) Alfre d B er es Ork. 
A 841. 

"iiinite orienta.I ...»: Fatrouille. (Popy.) - Die 
tiirkl8che Schar wache. (:\Iicbaclis .) A lCre d 
B e re s Ork. A 84". 

INSTR., SANG ETC. 

La Folia. D e l 1 & 2. (Core llL) G eo rg Kulen
kampa, vio lin m e d ork. F l :n (30.) 

Serenade. Del 1 & 2. (Wolf. ) Koli sch-Kvar
tetten. F 209 (30. ) 

»Fri s kyLten»: Hier im lrd 'schen .Tamme r ta l. 
- SCbweig, SCbW8ig- damit d ich niem n nd 
wamt. ('Weber. ) :\licllael Bohnrn . b u r y· 
ton meil ork. F 738 (30.) 

Ry,ka Folkvisor. Potp. Del 1 & 2. K auka
Sisk Kosa ck -kör med balalail(:lork. E 116 
(30) . 

»Zur .,nd Zimnlermnnn» : O Sancta Jus titia. 
D e l 1 & 2. (Lortzing.) L e o SChii t ze nilo rC, 
b as meil ork. E 221 (30). 

Forp"en-Quintett. Del 1 & 2. (Schuhert.) 
. -umental-Kvintett. E 276 (30) . 

»t'risl'ytteU)l: FUnftausend Tal el'. (Lort
zing.) - »Flgn,ro" hröllop )>: Dort Vergi s ; 
leise" Fle110. (Moznrt.) Leo SChiitzenilorf, 
bas m e il ork. E 7~~ (30). 

llUigoletto)): 'l'eurer lS"ame d l' :-;~ I' t1 Kluu g' . 
(Verdi.) - »).;ulen~ringen nr ('raljen » : 
Acb ich lieble WRr s o gliicklic h. (H ozart.) 
Luise Szabo, sopl'Iln m eu o rk. E 7~9 . 

)l ,Julius CtisarH: l!iR: IlIau t die XHell t, 
Arloso_ Dan k se i i1ir. (Hän d e!.) I':va Lic· 
iJenbeq;, a l t m e il ork. E 807 ( ~O\. 

l~h'ines Präludlunl lnit FUA"c B-dur. (Bach.) 
Toccat".. Oliehcla o l!c IO-no ' , i.) Fritz 

lTeitmnnn, orge l. E , 1::; (30). 

~trlil(kvOI'lett i D-moll. (D e r Toil und d as 
~!iidch en.) 4 ile!. (SchuherL) Brunier-
K varte tten. E 822- 23 (30). 

Stril.kkvartett i C-dur. D el 1 & 2 . (M ozart.) 
Brunier-Kvarte tten. E 8~'1 (30) . 

uTrolIflöjteD » : O 'dUl'C nicht. m e in lielJer 
Sohn. - Dor Hölle Rach e lwc ht in mei
nelO Herzcn. (Mozart. Lui 'e :';z:1bo, sop
ran med ork. -E 846 (30.) 

))Trollflöjten»: Dies Bildnis ist b czu ubemil 
sch ö n. (Mozart.) - »Der Lieh".trankn : 
Una furtina LagriOla . (Donize tt1. ) Jose pb 
Scbmidt, tenor m e il ork. E SG5 (30.) 

»D-dor-Iwn.erteo » : A.i1agio. ( H'lIilen.) 
Hans Leonba rdt, cello med orge l. - An
da·nte ""ntehlIe. (TartanL) J ohnnna. Leon 
hardt, violin meil o rge l. E 2504G (30.) 

{ndia.nisch". Lamento. (Dvora k-Kreisler.) -
Dudzillrz. Mazurl<a. (Wieniawski.) Georg 
Kulenkampff, Yiolin lll e il ork. il lG3. 

PoIichinelle. Sere nad. (Kreisl~r. ) - Orien
t",le aus Koleidoscope. (CuL) .To8ef Wolf
stahl, Yiolin med piano. A 337. 

Dn.bilIa!;'e. (Gillet.) - '-Dlse triste. (Vecsey.) 
Reti Salong-I(Yintett. A 481. 

La lettre de lIlanon. (Gillet. ) -- Un peu 
d'",muur. Salong-Kvintett R e tL A 482. 

Rokoko-:Menuett. (Leiss .) Pierrot och 
Pierette. Intermezzo. {Huscb.) Mandolin
orkester. A 716. 

Zi~en"rruclodier . Op. 20. De! 1 & 2. (de 
Sarasate.) H e nry Holst, "iolio meil ork. 
A 728. 

»RigoleUo » : Freunillicll bl k!, kli aui dies 
und Jen e. Ach wie :-;0 trtigeriscb. 
(Verdi.) Joseph Schmiilt, t"nor meil or~. 
A 779. 

Scrcnata di siIvestri. Del 1 & 2. A. Gnrelli , 
violin med ork. A 300[,6. 

POPULÄRMUSIK: ORKESTER. 

Anka.rvn.lsen . - Salta. biten. S jömansval s. 
(Wintc r- Dahlquist.) H y lens Drng-spels 
ork. (1'8.: Skoglunil.) A 451H;. 

:.'oOiir polskan gllr. HamlJo . (Eki;trulll -Lars 
H e nrik.) (rs.: SI'oglund.) . - Flickm fröo 
Värmland. Vals. (Nordin.) (r s .: Bode.) 
Hyle ns Drags p e l sork. A 45117. 

Frosini l\lnz u..J<fl .. - KJ runa Halnbo. (Sund
'luist.) Hyl~ns Dl·agap e!sork. A 45125. 

Guitarrita. Tango. (Frag-na,) Piangi 
~Inon . (:-'fariott1.) AlCred Ueres Orle 
A 7G8. 

T~ )..oro nlio. Vals. (H ee ucei.) A l f I'P(1 B (lI"{~ s 
Ork. - Trnumidel\le. Vuls . (Fu(·lk .) Geo r g 
Kni es tädt Orl<. A 705. 

Die ''Valzer der " ' elI. Potp. Del 1 &. 2. (Ro
br eht.) Alf red Beres Ork. A 823. 

\VarUln vE'rgisst du mieh, wenn ich nicht 
boi dir hin. Tango. (Rotter & Grotbe. ) -
Fleur..tte. Vals. (Gilbc rt-Gilbert.) Al fre d 
B er es Ork. (rs.) A 832 . 

POPuLÄR !(.\JlIO 

,J ..no. 'l'ango. (Amailei & FrattL) - l'l<,dlld. 
Tan g-o. (rs.) (Pers nC(c3 & Bia be.) .Tuan 
Llossas Ort;. A 834. 

)Iein liebe r Schah, biet du ;l.US Spanien 'r 
- Juanito. ( Sonteu g- ini.) JUHn Llos~a :-5 
Ork . ( (rs.) A. 83 G. 

'-:; t'('. hut l'd like to Jnake yoa hll[)PY. I\~ox · 
Irot. (Sha)', \Varil & ;\IoutgonH'ry.) 
l lost IUy gal front lHemphis. F oxtrot. 
(D c Rose & Tobins. ) Billy Bnrtons Ork . 
(rs. ) fl. 837. 

The jnpanese sRndnlan. Foxtrot. (Egan & 
\Vlliting-.) - Kicki,,' n, hole in the sl(y. 
F o x t rot. (G ree r, Hose)' & ~[ac Donalil.) 
Billy Ba rton s Ork. (ro.) A 8:\8. 

The l{[.~ waltz. (Burkc---Dubin.) Vr: 
))Söura !l' eate ruti Hp\'y ») . - Good eyenin ' . 
Foxtro t. (Seymour. O'!:'lynll &. Hoffmann .) 
llilly HariOns Or~. (rs. ) fl. S:39. 

Should I. Foxtrot. (Urown. Rehner & Ro
bins on.) - Go homo an() tell yonr ml)
'her. Foxtrot. (:\ld-Iu g:Il-Rotter & Ro
binson.) Ur: »SUdra Teaterns R ev)'». Bil
ly Bartons Ork. (rs.) A 8G8. 

H"avenly night. VaI H. (Brown- Elu s cu.) Ur 
11',: »Onc heavenley night», - Thcre'U 
nevar be another gnl like l\1ary. Vals. 
(Daviil-Rose.) Ur 1<'.: »This side o( Pa 
railise». Billy Bal'ton s Ork. (rs.) A 859. 

.-\ big bouquet for you. Slowfox. (Simons
Kahn.) - Get ha[)!,y. Foxtrot. (Arl e n
Koehlcr.) Billy Bartons Ork. (rs.~ A 860. 

The .Ieepy town express. Foxtrot . (Gilles
[lie.) -- Putt.in' it on for baby. Foxtrot. 
(Koehler & BIoom.) Billy Bartons Ork. 
(rs.) A 86L 

INSTR., SANG ETC_ 

lIIors lilla. Olle. (Ob Fräulein Grete) (Llos
sas-Karl-Gerhard.) - Kan jag ril för, 
att jll.~ ha.r blivit sil· bedllrisk? (GilhNt
Karl-Gerbard.) Ur: »Karl-Gerharils Re
Y)' ». Johnny BOde, s:,ng med ork. A 4G119. 

I min lilla filial. (Nicb ol! s-Karl-Gerbard.) 
Vll.lentine-Che,'alier. (Ch risti ne--Karl 

Gerhard.) Ur: »Karl·Gerhards revy». 
.lohnny Bode, sang mcil ork. A 43120. 

Kärlek.hägring. Val s . (Curtis.) Ragnar 
Sundquist, dragspe l. - Hjärtats eko. Se
reno.tl. (Pietro. ) Sven Hyl';n, dragspel. 
A 45121. 

)Ionte Risa.no. Mazurl,::a. (PogaIlL) -Twink
Iin!;'. rolka . (Tarantola.) Ragnar Sund 
quist &. Sven Hyl~n, i1rngspe l. A 45122. 

t; <Ideholmsvalsen. (Hyl~n.) - I don't care. 
Polka . (Deiro.) Rugnar Sundquist & Sve n 
H y l';n, dragspel. A 4;;123. 

J.illa M.a.zul'ka. (Tal'ontoIo.) - Clownernas 
dnns. Mazurka. Ragnar Sundquist & Sven 
Hylen, i1rags pel. A 45124. 

y.· ..ODn.. Val s . Ragnar Sundqui s t , drag
spel. Chica.gominnen. Vals . (Sunil
'lui s t.) S,en Hylen, i1ragspel. A 45126. 

Finesse. Foxtrot. (;\Ialtin-Doll, arr.: GrOS" .) 
- Exactly lik" you. I,'oxtrot. (Field s Mc 
Hug h , arr. : Gru Sz.) Wilhelm Grosz och 
" -a l ter K:lufmu nn, piano. A 803. 

I,ittI" white lies_ Foxtrot. (Donalds on.) 
F;:'l\c t.!y like you. Foxtrot . (Fields- :\!c 
Ilu g-h .) Gre ta Keller & Joc Sargent, iluett 
mcr) ork . A 820. 

Ich gell AUS und dn bleib.t da,. (i\!ackeben 
-Zerle tt .) - Eine Ideine Reise. (Rotter
JU l'mann , arr.: Grosz.) Greta Keller, sång 
m e d ork. A 821. 

\"eonn ich nlir was wUnschell diirfte. (Rol
lunder.) -- )I"in Herz hab' ich gefragt. 
(Ahraha m- Gilbe rt , arr.: Gros%.) Greta 
K e ll r, r, sil ng meo ork. A 830. 

N O r d i s k R o t o g r a v y r, S t o c k h o J ffi l 9 \ ! 

http:G�k"al.en


•• 

POPULÄR RADIO UI 

AntIigen har det kOllllllit till SVERGE 

Över två millioner affärsmän hava redan avprovat 

detsamma och kunna intyga, att där man önskar en 

effektiv kontroll och ett skydd av förtjänsten, där är 

EGRY~SYSTEMET helt enkelt oumbärligt. 
E G R Y Kontroll i\pparat 

Skriver på en gång; "pp till 6 ko· 

pior, varvid l ex. automatiskt går Ring 2950 i dag eller 

ned i de L lås ta fönaringsfacker. 


skriv, och iJi skola utan 
Anv,indes för försäljningsorde r, 


fakturor, iörsändelsenotor, lage r. förbindelse demonstre

kontroll e tc. ay de talj. och :rross · 


handlare. ra systemet för Eder. 

EGRY Kassa i\pparat.
EGRY KONTROLLSYSTEM 

De tal jb'lOdlare, detta är Eder appara t! 


SMITH PRE:rtIIER A.-B. Lörre säkerhe t - mindre kostnader. 


tö n'e skydd - mindre bekymmer.
Drottning'gatan ~t 

THERMA lokalmott[l ~a re, grammofon- och 
biografförstärkare med jämn frekven återgivning 
och s tora utglingscffekl.er. 

THERMA har den s tö r ta sorteringen a, 
radion pparn ter, dela r och grammofon tillbehör. 

THERMA nätanslutuingsdelnr, så so m dros· 
selspola r, kondensa torer, motstlind o. d. 

THERMA elektri kn grammofonmotorel' för 
lik- och växelström samt fjäderverk, allt av mark· 
nadens erkänt förnämsta fabrikat. 

THERMA elektroljuddosor i olla prislägen, 
ut,ulda efter omsorgsfull prövning av tonomfång, 
klangfiirg och skivslitning. 

A.-B. INGENIÖ RSFIRMAN 

THERMA 

S T O C K H O L M 

Kungsgatan JO, N. Kungstornet. Tel. N. }1 I 45 växel 

DetektorsDole 
Våglängusområde 200-2000 mtr 

konstruerad enligt lågförlust< 
principen. Känsl ig och selek
tiv. Antennen kopplas aperi< 
odiskt eller kapacitivt. Ater< 
kopplingen enligt Reinhartz, 

eller Leithauserprincipen. 

Kr. 5.
Diagram med-iöljer 

SPECIALOMKOPPLARE 

Kr. 3.

SDOIa r r':.~==r 
till skärmgallerrör 

Kr. 8.50 
Diagram medföljer 

VAGLANGDS. 
OMKOPPLARE 

Kr. 3.50 

V.PRAHN 
r eglgaardstr<ede 4 
Köpenhamn K. 

( 
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OOVERTRAFFAD 

EFFEKTIVITET OCH 

LJUDKVALI TET 

TRANS POR TAB EL I 

ORDE TS VERKLIGA 

BEMARKELSE 

RINGA VIKT, SMÅ 

DIMENSIONER 

Pris kronor 275:

BEGAR BROS CHYR 

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