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ALWAYS Motstånd 
,.,Blockkondensatorer 

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

N:r 7 Kr. O: 65 
1000 chm - 5 megohm. 

N:r 8 Kr. 1: 

" MIKRO" Kr. O: 50 - 1: 10 
50 cm. - 20000 cm . 

100 ohm - 1 megohm . "MIKRO" Kr. O: 50 - l: JO 
50 cm. - 20000 cm. 

"JOTA" Kr. 0:90 
50 cm. - 10000 cm. 

i kvalitet och pris utan konkurrens 

MAX JOHNSEN & Co. Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 

EIADYN 
Nr IX HV 

- två rör för växelström 

med anodlikriktning o. krafb 
pentod, 4'po ligt balanserat 
högtalarsystem samt i övrigt 
monterad enligt mod ernaste 
pr inciper j chassiform med 
alla delar lätt tillgängliga. 

Komp!. materialsats Kr. 130.
D:o utan låda Kr. 11 0, 

Färdig apparat Kr. 165. 
Prislista n: r 12 med säsongnyheterna 

s:indes mot porto 15 öre (i {rirn å' rken). 
E I A: 8 R a d lob a D d b o k för apparatbyggare (3:JJe ,hg, ) inne# 
håll er allt av vikt om radio: teori, b ildradio, television, beräkning 
och bedömningav radiomateriel, beskrivning på ett antal ultramoderna 
radioa pparater, monterings_ o. felsökningsanvisoing.1r etc . Pris 75 öre. 

Agenter anfagds. Begå'r rlgentllillkor. 

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

SENSATIONELLT 


2J cm di.am. 
Typ L. 8.5,· 
Typ H. 90 ,· 

HOR 
all ton i 

den svenska 
Elektro

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

ning. 

Den ger Eder full 
illusion av origi. 

nal. 

Denna bögial a re tillverkas för alla gängse näispunningar ocb b.ued


drift. Bög- oeh Lbgohmi g. Efterfråga bos Eder närm8ste radioafflir 


den sve n. les e leklrod)'nllm ieka högtalaren, 


Den 60 nel ä ven för elora effekter med 35 cm. kondiameter. 


Begär offert. 

FIRMA S. WITTANDER 
KJarabcrgsgat. ",a STOCKJlOL'i Telefon 112 ",a 
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Eftertryck utan angivande av källan förbjudet. 

Redaktion och Expedjcioo 

SVEAVAGEN 40, STOCKHOLM 
Telefon Norr 33440 (växel) 

år kr. 5: - . I/:! år kr . 2; 75 Ut1.? ommer den 15:e varje månad 

nummer ett inbetalningskort å 35 
föl' erhållandet av I 9 3 I års första premiebok: 

SKÖTSEL OCH VÅRD 
för svenska förh3 IJanden bearbetad av 

Ingenjör W. STOCKMA J. 

skuLL måste detta inbetalningskort insändas till expedi

som erhålla tidskriften från våra återförsäljare, 


kunna rekvirera premieboken från återförsäljaren. Obs.! Endast pre'nH

kunna erhålla denna bok för 35 öre . Se i övrigt sid. I 37. 
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ROTORSPOLEN behå ller alltjämt sin 

ställning som den fö rnämsta Universalspo len för 

KO RTVÅG 

MEDELVÅG 

LÅNGVÅG -
K APACITETSFRI FÖRLUSTFRI 

Om kopploren inbyggd i sockeln . Monteros stående eller li ggonde 

Pri s k ronor 15:

Elektriska A .-B. SKAN DIA, Stockholm 
Malmö, Wä xj ö, Ka rlstad , Gävle, astersund, Sundsvall, Umeå 

TOR OTOR har en kondensator 
för varje ändamål! 

TOROTOR Modell C 
är en speciell logaritmisk kondensaror 

med patenterade hjälpkondensarorer. 

V~g lä ngden angiven direkt p~ skalan, 

som ä r vridbar 360 " Man har bIon 

an se eher vilken vågl än gd den 

ö nskad e stationen sä nd er på, i, ;sd lla 

skalan på dena tal och station en kOI11

me r 111, 

G eneralrepresentant f ör Sverge: Max Joh nsen &. Co. A .• B ., Reg eringsg. 20, Sthlm, Tel. 18169 
Lager i S tockholm: A .• B. Ingeniörsfirman Therma, Kungsg. JO, N. Kungstornet, Tel. N. Jl145 



N:r 15 MAJ 1931 3:e ÄRG , 

Gå förbi Spå nga ! 

V 
rll' l'1I1Hhill1ioti(1 iii' >;tCll'>;iaiio!1nll<lN. ]';1 
a] 1,1 lt ,tll \iix;! NlorNä!1rhlJ'l' 11PP Rom 

N\';lJl1jlal' m' jOl'c!ell . Det r 11 :1 Jan rl('t b~'g· 

gel' C11 :)O-kilow;1 1 j"tation, g('na·t Dl ~l l';1{' 

(]C'I and]';], Rom hill' ('11 lIii l'li/;!;l!;andc \' ågliin~d , RiHbl 
igilng en ,,,i(11(I,I1 'e pä 7;) k iJcJlY il i r och Rl1 ka pprnstar 

1I\an pl.'l'cit5 p{l "a m111il sätt som ti(l1gm'C' skedde pit 

(ll,t miliUira område!. HesnHatl't blir förmodligen 
OCk"[1 dp(."' ilmma - en lm tili:d ror förr I!Hel' Renare hi [' 
inte kunna nl1 chik,lfL 

F öl' \'~ll' del hä l' !t(!! t111W ii l ' (let vål ' egen Sp' nga
"ialian, Rom stiiJ1l ,r till eld \'~iL ' fa tra f;slc { fiir rl em, 

som vilja ad.\ I-;S lW nthind"ka stationer. Lika stOl' 
nytta som mall hal' il\' t . ('x, lll'i.]sberg,' fl tora effekt 
lika Rtor ohigeJllwt 11<11' Ill un a v att , p ~lDga ii!- Si l 
h:lftig (Il. \'. s, i Stockholm ocJt dl'R >< omedelhara 

llell f !)s ka "fUI'8Iali 1ii l , ll ([ri/Kl)II'lJ )ii! J /r; 1/1('/1' 1' 

O('/i mod r /1. II/<'id / lI/, liO I,-i/IJlt.'Ill1 /'(/1111(1 r med 
liiltl/('f i/l. i Itf'(/Iolo)'rl/. 

lIiiI'11f't. Liingl'c nt 1. lanlle{ bli oliigenhetema och sv~
l'lghe!f'rn<l lI11dl'L' alla förhåll an den betydligt mindre 
orh liittare il tt bemi-i.. t ra). 

i\"atnrligtvis undra!' \'arendil appilratägare nnder 

"i'Hlana fii1'hållandcn, hul' ban ska Il kunna öka selek
tivii'l,te ll hos sin moi tagare, s att störningarna från 
]okal"iindarrn bortfalla. Ett mycket s tort antal 
Stockholm,.,l'yssllare ,man kan säkert räkna dem i 
tioLw:;ental -- har efter Spångas tillkomst målmedve

let gatt in för att jJ~1 ena eUer andra sättet utestänga 
den Rtal'ka lokals~indal'l'll, och den som gjort ett 
:111nl.l'ligl försök l-et od:,. ;t, att man ntan större svå
righeter ..11('1' kostnilder kan ordna elen saken. 

JGtt för sl.a villkor fiil' att man :;ka11 kunna uppnä 
öIl"kat l'I~::; nltai är absolut att anhmu-jord-systemet 
i1 1' i onlning, yilket vill ,' iiga , aU det inte Hl' finllt1:,l 
c1ålign koniaki:cI' n ågol1stan;;, [ltt antenn och .iorellerl
niug intl~ Hl 1ligöras [l V alltför fann tdlel och ilit 

liillgell'Jl Sk;lll nl !"a d('Jl me~t liimpliga . . A_lltennens 
iolala Jiingrl jnklllsll'(' l1l'dlerlning och intag får inte 
(')\(')'s{ign ~()-;\O mri'cr. 1 \'j ssa filll m:u,te rlen till 
(,dl mc(l \:11',1 ii 111111 ].;:0 I'!;ll'l' , om lt1iln skall kllllnil 

nd -'1/ III 111 II {lii /

I r !' (1111 ()"Io ( 11('

rllll/) 1)(/ l.1!liO 

11/('/('!' 0(,'" 1J/r,1 

8((1J/II/ 1(. effekt 
80 m H ei.l 8bcI'q, 
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vara säker på ett gott l'esultat. Särskilt gäller deHa 
på lägre vågor. Jordledningen skall vara så kort 
,;om det finns någon möjlighet, helst bara ett par 
meter eller t re . Skulle det på grund av de lokala 
förhållandena vara absolut omöjligt att få en så 
kort jordledning, så klarar man sig bättre med att 
i stället använda en motvikt, vilken helt enkelt kan 
bestå aven inomhusantenn eller en extra »antenn», 
som upphängts några meter över jorden och helst 
omedelbart under den ordinära utomhusantennen. 

I många fall är man naturligtvis rädd för att korta 
en redan förut liten utomhusantenn, då man befarar 
att signalstyrkan på aYlägsna siationer skall bli allt
för liten. Man har då den möjligheten, att man kan 
Hlgga in en liten blockkondensator på 50- 100 cm. 
i antennledningen, där denna går in i apparaten. 
Verkan av detta arrangemang lJlir densamma som 
om man kortar av antennen mer eller mindre. I 
~tället för en blockkondensator kan man koppla in 
en variabel luft- eller eventuellt glimmerisolerad kon
densator och genom vridning på denna kan man så 
variera selektiviteten inom rätt vida gränser. 

Vågfällan är naturligtvis också en lösning. Fällan 
lJestår som envar vet aven spole, som är parallell
kopplad med en \'ariabel kondensator. Antennen 
kopplas till mitten av spolen och fr' 11 en av spol
ändarna dras en ledning till mottagarens antenn
lJussning. Då det är mycket närliggande stationer, 
som man skall skilja från varandra, måste man dock 
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vara mycket noga med att använda endast de allra 
bästa delar. I annat fall blir det enda resultatet att 
såväl den störande stationen, som den man vill av
lyssna, försvinner. 

En bättre lösning är det i r egel att koppla våg· 
fällan så att den \'erkar som ett slag,:; bandfiltel'. Den 
ena ändan av Rpolen kopplas till mottagarens jord
bussning, och själva antennen anslutes liksom förut 
till spolens mitt eller i c· ii.rskilt kinkiga fall ännu 
närmare spolens jordkopplade ända. :Från den fria 
ändan av spolen dras en kort ledning genom en liten, 
helst variabel, kondensator på c:a 50 cm. till motta
garens antennbussning. Ju mindre man tal' denna 
kondensator desto större blir selektiviteten. 

Denna extra krets måste avstämmas föl' val'je 
speciell station, men i gengäld blir den selektivitet, 
som uppnås, ofta nog rentav förbluffande. Det bästa 
resultatet uppnår man för övrigt, om man placerar 
spolen och kondensatorn i en jordad skärmbox vid 
sidan av mottagaren. I varje fall bör en jordad kop
parplåt placeras mellan denna spole och mottagarens 
untennspole. 

För en stor del a v v<'ir läsekrets är kanske till och 
med denna enkla och populära orientering om de 
olika möjligheterna att utestänga lokalstationen rena 
latinet. Kan man inte själv klara selektivitetsfrågan, 
så vänder man sig till närmaste specialist, och man 
kan vara förvissad om att få en förbättring av appa
raten, som mer än väl uppväges ay kostnaden. 

ETT 

Bilden n Cdcl ..~t 
vi sar H elcrt jons 

kopplingssche
ma. Tr  trans
formator. C -
kondensator tör 

ändring av 
1.:/al1(Jfär(Jen. P 

me/nl/ba lid. 

(;w/I"q /ri Cl/.r!c j %(Jratt ser 
man det nya instrumentet 

He/ertion. 

NYTT INSTRUMENT 
'l'ill raden av de ekktl'iska instrument, som om

fatta t. ex. sfärofon och trautonium, hal' kommit 
ytterligare ett, Helertion, uppfunnet av två tyska 
ingenjörer i Frankfurt am Main. 

Detta nya instrument har den stora fördelen fram
för tidigare kända, att det mycket lätt kan byggas 

för flerstämmig musik. Varje enskild 
stämmas styrka kan regleras oavhäng
igt av de övriga nnder »spelningen» . 
Likaledes kan klangfärgen ändras. 

Säsom kopplingsschemat visar be
stäl' detta nya instrument väsentligen 
aven svängningsgenerator för lägfre
kvcnta svängningar. Tonhöjden ändras 
genom att man val'ierar j'örets gallel'
förspänning. Detta gÖl' man genom att 
trycka ned metallbandet P på motstän
det W 1 • 



POPULÄR RADIO 

Trippelröret 

En stabil konstruktion, 

som alltid förebygger 
mekanisk återkoppling 

Av MANfRED VON ARDENNE 

E
n kombination a\' mottagare och högtalare 
är pg'pntligen nagonting Sa naturligt, att 
man tycker det närmast ar förvånande att 
det finns radiofabrika ntel' I>om fortfarande 

komma med apparater ay den andra typen, d. v. s. 
mottagare med separat högtalare. I ekonomiskt och 
elektriskt a.vseende har kombinationen mycket för 
Rig, mf' ll t.Fän är det Rå ;:jtt man vid konstruktion 

aven allt-i-ett måste räk
na med saker, som göra 
det mycket sv:trt att ta 
fram känsliga typer. 

Nästan alla rör besitta 
en viss dålig egenskap, vil
ken kallas mikrofoneffekt. 
Rörens känslighet gente

mot ljudvågor eller kanske 
r~lttare geutemot mekanis 
ka impulser beror på, 
att ddar av rörsystemet 
råka i svängning. De mc

kani . 'ka sYängningarna i 

l'örsystemet påverka anod

~trömmen i det ifriigava
l'ande steget och alstra 

Fig. 2. 'l' rippcl röre ts syst(' m 
med dc inc7i1'el,:t ullpvänn mer eller mindre kraftigt 

da spänningstö1"sWr kal' ljud i högtalaren. Alltefter 
st egen. 

den svängande delens i sy
stemet yibrationsförmåga försvinner Iwängningen 
mer eller mindre snabbt. Det dr-öjer nästan minuter 
innan den dör bort i de mycket tunna katodtrådar, 
som finnas i många moderna fÖl'l>lärkarrör, och det 
rärker med mycket smä impulser för att h;111a dessa 
1rådnr i svängning, sådana impulser t. ex. som 
alstras av att ljudv~lgorna träffa glaskol\·en. 

:M ånga a\' Yåm hisare \'eta säkert a v egen erfa
renhet, att ljudvågorna ofta kunna framkalla ett 

J:35 

Fig. J. som v is(1r al/ordni1lgcn av 11l Pillbr(1I1 fJc/l. 1"ör{llaccril/g. 

varaktigt svängning~til.lstånd genom en flera meter 
från mottagaren uppställd högtalare. Speciellt myc
ket lösa akustiska ko pplingar mellan högta laren och 
första steget i mottR garen äro tillräckliga för att 
orsaka mikrofonveI'l;:au, om högtalaren har god verk 
ningsgrad just inom de ornr:1den, där frekvensen för 
den irörsystemet sväng;l nde delen ligger. 

Svårigheterna bli ännu större om man skall hygga 
in mottagare och högtalare i ett och samma foder. 
En mycket fast koppling mellan högtalarmembran 
och rörsystem är under sådana förhå.llanden ett ab
f:olut oeftergivligt krav. Det är inte bara sa, att im
pulserna genom IjndvågorlUl bli mycket kraftiga på 
grund av att högtalare och mottagare ligga alldeles 
intill varandra, ut.an äyen de på rent mekanisk väg 
genom mottagarstativet fortplantade svängningarna 
orsaka olägenheter. Den fasta mekani~ka kopplingen 
över stativet är ytterst svår att undvika. Man har 
tidigare försökt att förhindra överförandet av me
kaniska svängningar till r ören genom att använda 
fjädrande rörsocklar och mellanrnon tage av filt. 
Dessa och andra metoder resultera dock inte i de 
stora förbättringar som äro nödvändiga, när man 
skall uygga känsliga kombinerade apparater med hög 
lågfrekvensförstärkning. 

En defin it iv lösning av sv ' l'igheterua har man nått 
först genom den senaste ut.vecklingen D' l'örområdet. 
Mikrofoneffekten blir mindre om man i stället för 
de tunna kalud lrådal'na använder mycket grova 
tr'ädar, eller de så kallade indirekt uppvärmda ka
toderna. Dessa mekaniskt mycket stabila, starka ka
toder ha knappast någon benägenhet för skadliga 



i 

l;jli 

cgcns\"älign ingar. Den lilla mikL"Ofoueffek t SOIU 
dock finns är emellCl'tid tillräckligt stark för att 
svängnillgar skola kunna upp~ la vid mycket fast 
kOjJpling melhlll högtalal"cn och första röret. Genom 
lilmplig stubbning av de hitiska dektroc1erna har 
JUan dock lyckat" få ham sii. stabiLt rörkonstruktio· 
ner, att ingen mekanisk rttel"koppling förekomUH'l' 
i en apparat a\' den typ, som fig. '1 \'isal', och Yid 
olllhing 3,OOO·faldig spilnningsförSläl"klling. 

Förstii.rkllingell i lleunakombinerade appat'at alst· 
I'HS genom ett trippel tör med inc1il"l'kt upphettade 
!'pännillgsförsUirkarsteg. PÖl'stärkningen i de båda 
första StCg"Cll nppg[ll' till omkring ~ ,OOO gånger och 
: sIntsteget till 2--:3. 

Hm' detta intres::;anta l'örsysle1l1 ilr nppuyggt hmli' 
gtlr av fotogl'ar'in på fig. 2. :Man ser hill' p[l ('na sidan 
dc bada spällningsförstiirkm'stegen med rcl;1tivt kort 
anod, och på andra SiC];lll dc btlda pal'allcllt kopplade 
system, som lJilda Sllliröl'et. 

Sluhörct och nätam;lntllillg~clelel1 iil'o sa dimen· 
"iollerade, att den maximala Yilxelsirölll sdfekt('ll 
motsvarar ungefär \';Hl Itögtalal'en kan ta emot. Den 
resulterande ljlldst,)T kall blir absoln t tillräcklig ä\'l'll 

i rum, där man dan l:> <1 l' och stojat . 

Anpassning av sl ntröl' och niitam;lllinillgsdcl eftl'l' 
dl'l.l ifn ga vm'ande Itögtn larem; möjligheter kan bl" 

P ir; . 3. 

tecknas såsom ett slags vetenskaplig aupassn ing. Hos 
många högtalarsystem har sammanbyggnaden även 
den fördelen, att förmagnetiseringen kan ge::; önskad 
l·iktnillg genom den ev. högialadindningen genom
flytande likströmmen eller av att de a.v förmagneti· 
E:eringen betingade mekaniska förspänningarna kun· 
na utjämnas på något sätt. 3Ien framför allt har man 
hos kombinerade apparater, där slutsteget alltid sam· 
arbetar med den inbyggda högtalaren, möjlighet att 
anpassa högtalarlindningen gynnsamt efter sIntrö· 

POP UL ÄR RADIO 

l'cb; illl'e llLo b (i'llld. Ho .' lle hiigtalal'e som finnas 
marlmaden är de t. som maD vd, ett speciellt problem 
att dimen :'i onera lindlLin l-(a rna .: å, a dc ge s<.t god 
r eproduktion som möjlig t med a lla Hllviindbam slut· 
förstärkanör. I kombinerade apparatcr däremot kall 
man me(l i illhj ä lp a\' en 11ijrr (ala l'lnåtare liltt finna 
den lindnillgsdimCll.' ioll , \'id vilhn dc höga och låga 
fl'eb'cnsel'll:l rt1.('I'ges "il liln'iinligt SOIll möjl igt. 

Rent IH'incipidlt hal' en !;:omhinel'all llwttagal'e
högtalm'c jl! elen fö n lel{' 11 , :u t lIe ytl l'e (limeli:::iollcl'llu 

J'i') . "I. 

kllili'P<l:-;(~ bli "löne ~ill \,,\11 ck :-;kulle bli föl' l'lllJal't 
!J iigtalarcll. 

l )l' ll )'('rl.'111 i (ld föl'cg rlCnde Il~Lmncl<1 Ol'!l [1 ;"1 fig. 1 
;j\'lJil(lade kombi lH'l'<llll' n iltll1oU<li!:arell Ll'"till' i pr.iJl· 
('ip a\' i'ttel'kopplad detl'kim med cf.fekti\' lflgfrck\'l'lJ:-; 
l'iil'si'ill'kll i llg . DClL trkll iska uppbyggnaden <I \' a ppa
raten, flOlll sedall "kjni.,,, in i högtalm'Eodret, i11ustl'l:' 
ra s p il fig. 3. Till \'ä nsL('l' ser man (le olika antenn·, 
gallerluets- oell tlterkopplingsi:lpolarna, vid sidan 
diira \. växelshömstrippelröret och hi og.'t till höger 
nättransformatol'll llled likriktarrör ,1. Sbtionsav· 
8tämningen skel' med den till höger framtill synliga 
ratten. Pd frontplattan finn s vidare återkopplings· 
ratten, vilken m '· Hte val'a lätt ätkomlig föl' att man 
skall kunna utuyttja apparatens SlUl'H kiinslighet 
tillfullo. Öniga sakel', som inte bellöva användas 
ständigt under mottagningen, ha Illacera ts pfl \'änstl'a 
sidan. Där finns antellu·jol'd·kontaki"pl', stl'ömbryta· 
l'e, väglängdsomskiftare, IjudstYl'ksl'egl 'ring och slut
ligen grammofonanslutning. Hm' de.. tl saker äro 
ordnade framgår närmare av hg. ·40, som ger en total
bild av mottagaren, 
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ANOD- OC H GLODSTROMSBATTERIER 

FÄ EJ 
SAKNAS 
I EDER 
TRANSPOR~ 

TABLA 
M OTTAGARE 

WRIL glödströmsbatterier hava synnerlig en hög 

kapacitet och äro därfor de billigaste l dri ften , D e 

crsä tta fu IIkomligt de d yrb,H a ack u ni ula torbatteri , 

crna, varigenom kunderna sl ip pa a llt besvär med 


omladdning och ej risho att få mattor 

och möbl er fÖ I,törda, 


rö rslklcH~ ig t Sl'C rlskt fabrikil. ' . Tillverk.ls .h' 

A.- B. w. RAMSA Y'S TORRB A TTER I FAB R IK 
Telefon 23 77 L I N "OP I i'G

C c n er a !.1 g c- n t: 


ARVID FORSBERG el Co" RålJ rnbsto'1I 6, S T O C K II O I. ,'1 


TROLIT eller 

TROLITAX 
svart ell r kulör t utförand e 

P ROFILER 


RÖ R ·I l et' STAV 

av 

TROLIT 
för r adioänd am al 

HÅ'ST OCH 1IIL L IG A S T 

ENG lt OS 

,\ " T J /.: Il O / A G a;-1' 

SVI<: SK . SCH EIZI KA H .<\NDELSKU iPANIET 

Klara Norra Kyrk obCi tao 34 - S to~kholm 


Telefooer: l t}8 00, 1 öH l 4 , 168 15 


[ dcttl1 j bos: 

TELEFON ,.1\, L. M. ERICSSON 
SÖJn. K uo giol lO r nct -- Utställningen Slockholm 

NY VOLYM 


i serien 

Populär 
R ad i o s 

Ilaiid .. 
bö c kel· 

MOTTAGARENS SKÖTSEL 

OCH VÅRD 


fc.t" S\l'll";Ji:<1 fiirh.:iIIa llll'"1l 1,..'a(" I)('111(1 il\' 


D.t; E'\ 1,11{ ,,-oi"TOr IOI \" 


T 11 Il fl IL a i l : 

Ba t h·dt'l'llll. (, löd s' ri.JH ... b:d tt· r ! .·)·. . \deum u la to rl'r. . \ n o«l


ha ftt'ri t;' l' • ' l iit·H i tlJ,;" H l ' fH'll Ui iU IIs j l'llllWUt . .1...ad dnlJl g'J>O ;) p


) ill'arr',' Od 1 niHan:,,>l ul ll in ~ !'ia l:"ft n· .~a t _ ~.j lllu s t r n Uonel', 

rrl li lu' , 1: ;)U. 

I se ri en ha ti digare u fko mmit : 

HUR MOTTAGAREN FUNGER AR 
E n or(enlc..r ln" Onl 0\01 lag'8ren s tl c tnlJ ..."' r uch d~tHII we r k 

n ln;-HN iiU . Fria kr. 1 : 5 0. 

BÄ TTRE LJ UD I MOTTAGARE N ! 
n iU tn lÖ Hnin.'t'l'n U.\' för"Hi.l·]{!d(l :r~J)rob l ('n\et. F u r 61l e n s l<u 
förhlillnndcll bcarlJ(·tatI av Cn'" LintIbe r#:,. I"ris lu. l: 50. 

PÅ KORTA VÅGOR 
illuPi(rerau vii.R'lcrlnlnJ: {ör li'o r fl' g siindninJ:' och Plolta~ 

ning. ji"ör !:<I \·( oJH i h.:a rörh allaluJen h(\ur b etnd aV 1\14 Hulnl 

!;rClt. Me d föroru a,' Jo'U, Dr Bruno Ro! r , l'rls I,r_ l; 60. 

I . \ 1., J, A B o J~ I, :i. J) o j{ 

Fr~n Exp~ditionen av P o p U L .. R RA o ro ( o ,di ,k Ro,o

~ r ~ v yr) rOSTnOX 450, STOCKHOLM " 1""",,, undtTleckn ..J "1l 
JiindrJ$ mCl pou/örskott ( po,to,algijufI tiUkomm er). 

ex, MO IJA /\1tF.1'. > "JT~LL OU I VAltU j "r. 1.50, 

ex, BATTRE LJ U D l MOTTAGAR ' N Kr, 1.50. 

ex HUR ~lOTTAGARcN r UNG !' R R Kr. 1, 50, 

ex, p A K O R T A V /\ G O R å K. 1.50, 

POHadr~H .
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SOMMARENS 

En idealm otfaga re på reso r, på 
D/flykter i fjäll, p~ sjön och 
sommarnöjet. 

HÄNDELSER UPPLEVER NI VAR 

N I ÄN BEFINNER ER MED 

Widström Portable 
Oöverträffad effektivitet och ljud

kvalitet. Transportabel I ordets verk 

liga bemärkelse. Ringa vikt. 

Små dimensioner. 

PRIS KRONOR 275:

A.-B. JOHN WIDSTRÖM 
Radio- ochlGrammofonfabrik - Vattugat. 7, Stockholm . 

Nöiet av 
Eder stuga 
på landet blir större genom en radioapparat. Den bästa 

strömkällan är ett Hellesens anodbatteri. Det räcker 
länge, är pålitligt och kraftigt samt ger en utom
ordentligt ren och vacker ton utan störningar. 

KLLESENS 
RADIOBATTERIER 
VÄRLDENS BÄSTA 
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o 
a vagoo 

och långa distanser 
A.v SM5ZE 

äkerligen hal' läsaren hört talas om den 
världsomspännande telegramtrafik ) som de 
stora kommersiella kortviigsstationerna. upp
rätthålla Philips kortvågsstation i Eindho

ven, PCJ, och rundradiosändningarna därifrån torde 
ej heller vara obekanta för en radioamatör. Men en
dast ett fåtal amatörer känna till sändareamatörerna 
och deras ofta storartade resultat. Och dock äro des
sa amatörers experiment på kortvåg minst lika intres
santa och längt mer spännande än den reguljära tele
gramtrafiken. Att två personer, skilda åt av vid
sträckta kontinenter och ändlösa världshav) tydligt 

49 I',...u.Jin St. 

R;"Lo.>,,>-sz.e oI. :r~ ~..,Con~. N H. 

~"*~ DDolLor ""re! to v.rily o QSO "VCT III•• ,r 1 '/ 7/.". U "<r~ 

R h . wid 6"<-7. 

tb! '~Lva i. lltD 

1.... Ih.. 010,1.<1.33 :<Illcui.. u if 11.0 ORS ,uomb., RCC. ARRL. 
..I.v nOl nd ~JI" on•••••v.l1,m Ilte ... _ 

V) bQl 73 

Sam Powm; Jr. 

kunna meddela sig med yal'a ndra medelst ett par yt
terst enkla och billiga apparater, är väl n, got under
bart och fascinera nd . 

D et märkliga v.id sändaramatörernas experiment 
är, att dessa utföra~ med ytterst liten effekt. ndcr 
det a lt iotala rundradios tation utslungar 30 Kw. 
30,000 watt - i etern och Grimeton förbrukar 200,000 
watt för förbindel e ro d Amerika, ha ändareama
törerlJ C1. sällan högre effekt än 30 watt. I verig-e ha 
sändareamatörerena vanligen 3- 25 watt. Vid en fö 
r etag n undersökning vi ade det Hig, att a v 21 aktiva 
Bvenska amatörer använde 17 mellan 3- 25 watt un
der det a endast 4 hade 25-GO watt. 

Hur l· ngt man kun nå med så Ug effekt är hart 
llär otroligt. Jag skall här omnämna några exempel 
på \'ackra resultat av hundratals liknande. 

Fig. 1. En en kel kortvågssändare tör 10 watt. 

Först må då nämnas om de resultat som SM5TM, 
Östhammar uppnått. Denne amatör har med endast 
10 watts tillförd effekt upprätthållit förbindelse med 
a rnaWrer i Egypten, Sibirien) Irak, Argentina och 
har vid ett tillfälle blivit hörd i Austr~li n. Med en
dast 2 watt lyckades han komma i förbindelse med 
('11 amatör i Indien, varvid hans signaler kunde upp
fattas med god hörtelefonstyrka. Och detta med en 
endast 8 m. lång och 12 m. hög antenn. 

SM6WL, öteborg, har också lyckats uppnå goda 
resultat. S"NI6WL har med omkr. 10 watts effekt upp
l'ätthållit fö rbin delse med en mängd amatörer i Nord
och Sydamerika, Afrika, Asien, ja, t. o. m. med en 
nmatör som i de t närmaste är SM6WL's anti pod, hal' 
hall uppnått förbindelse. Den sistnämnda fö rbindel

sen var med en amatör på Nya Zeeland. Denne med
delade att SM6WL' signaler svagt men tydligt kun
de uppfattas. - Det är att märka att amat örerna of
tast angiva sin effekt i tillförd effekt (input ), d. v. 
s. den effekt som tillföres sändarerörens anod. Den 
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energimä.ngd som utstrålas från antennen är endast 
1/ 3 av den tillförda effekten . SMGWL's antenneffekt 
är sålunda endast omkring 3 watt. 

3 watt, en bråkdel av den energi som en glödlampa 
avsedd för ett litet rum förbrukar, utslungad från en 
liten antenn i högan Nord, är sålunda tillräckligt aU 
påverka en 2-l'örsmottagare på andra sidan jorden. 

I en klass för sig stå de resultat som fransman
nen FSAXQ i södra Frankrike lyckats uppnå. Med 
endast 3 watts input har han stått i fö rbindelse med 
praktiskt taget varje plats på jorden. Han har haft 
förbindelse med 66 länder i alla kontinenterna. Märk· 
ligast äro hans telefonisändningar som försiggå med 
;) watts input. Inte mindre än nio gånger har hans 
telefoni avlyssnats i Nya Zeeland, och vid ett tillfälle 
lyckades han uppnå dubbelsidig telefoniförbindelse 
med en amatör på Nya Zeeland. Talet uppfattades 
tydligt på båda sidor, ehuru fading störde en smula. 

Rekordet i långdistansförbindelser med liten ef
fekt torde innehas av fransmannen F8RVL, som med 
en watt lyckats uppnå förbindelse med alla konti
nenterna. 

I detta sammanhang må omnämnas ett intressant 

F·if!. :2 . Jl61VL, Göt eborg. T. v . i jöll stret sändaren. 
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försök som ntfördes av lAlJ och SM5ZE för att nn
dersöka minimieffekten för 300 km. distans. Det l-i· 
sade sig därvid att ännu vid 0,08-0,L5 watts till
förd effekt, 1'01'0 signalerna läsbara. Antenneffekten 
uppgick Yid detta experiment till omkring 3/ 100 watt. 

Denna effekt är obeLydlig t högre än yad som ett 
vanligt c1 ei E'ldorrör i en kortvag mottagare adäm
nar. Och man har ocks, lyckats utför'a en del lycka 
de experiment med en svängande kutLlrågsmottagan! 
som sändarc på distanser upp till 1 000 km. 

Effekten kan sfil uuda val' a y ttcrst l åg, och sänd:, 
reapparaterna behö\'a däriör vara varken dyrbar:l 
eller komplicerade. En kor h flgssändare är i Sjii.h;l~ 

verket nä stan lika enkel som en vanlig enrörs rund
radiomottagare, elull'u förlusterna mfu,;j e hållas br-

Fig. ;1. SM6UA, Götebo·l'g. Amatörernas »Grand old DI an» . 

tydligt lägre i en kortvågssändare. Fig. 1 visar huru 
enkel en kortvågssändare kan vara. Spolarna äro 
här lindade med kopparrör för att nedbringa för
lusterna till det minsta möjliga. Kortvågssändaren 
är ju avsedd till att generera ström som skall växLI 
riktning flera millioner gånger pr sekund. I denna 
sändare användes ett vanligt mottagarerör som Säll 

darerör. Dessa äro billiga och giva god effekt vid Up; 
anodspännincr , och sådana rör användas därför av ell 
stor del sändareamatörer. Antennen beh över ej hel
ler vara märkvärdigare än en vanlig mottagare-d :0, 

ehuru det är fördelaktigt att få den så fritt och högt 
belägen som möjligt. Goda resultat kunna, särski Il 
på 20 meter, uppnås med en inomhusantenn. 

(ForIs . å sid. 118) 
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Ni kan undgå stötar 


Jfan ser vu dCn1W 
bild t y dligt , hU/' po
l erna pd. Gli kondeu
"a tor k or ls l1elas. Till 
höge?' vid A en van
lig växetströmsappa
rat med de fa rZ'iga 
kondensatore r lla e,. 
02 och 0 3. Pli B d (~ 

l arZi(fa kanden8ato
ren UL e, och G, i en 

Zikstrumsapparat. 

~i.tmot tagaren ii r färdig och ni har j list 
haft den ansluten till belysningsnätet 
för att prova den. Ni har funnit, att det 
finn . en liten detalj, SQm måste rättas 

till. Stickkont akten dras ut - detta är en självklar 
sak för n förs te ndig amatör - och man börjar med 
a t t kor rlg ra vad som skall göra . Plötsligt rycker 
det till i en. Man har fått en elektrisk stöt under 
pillr andet med mottagaren . Det gjor de inte särskilt 
ont, men i alla fall rök ett rör , Bom man råkade sHt 
till, och ett par ledningar r ycktes loss vid den plöts
liga r ör elsen av handen. 

Varifrån kommer den elektricitet, som orsakade 
denna stöt? Ledningen från belysningsnätet var ju 
bruten i och med att s tickkontakten dragi ts ut, så 
att den vägen kan det omöjligt ha kommit någon 
ström. 

Låt oss studera mottagarens kopplingsschema, som 
finns på fig. A. När molt agar en är kopt l ad till nätet 
och strömmen slutes, u ppladdas de tre kondensato
rerna Ou O2 och 0 3 till relativt höga spänningar, och 
i samma ögonblick som man bryter strömmen hindrar 
man dessa kondensatorer fd\.n a t L u rla dda sig. Det 
finns nämligen ingen som helst förbindelse mellan 
kondensatorernas poler. 

Följaktligen bibehålla dessa kondensa tor er en viss 

geno'ln att kortsluta kon
densatorerna , innan Ni 
börja r pillra Hled appa

ratens l edningar 

spänning, vilken i många fall utjämnas genom dlUig 
isolel'ing Uer li knande efter en viss tids förlopp. 
Ställer man s-ig att arbet a med mottagaren innan 
(lenna urla ddning sket(, så ri ker:l1' man rätt allvar
liga överraskningar, vilka när det gällt ner vs,raga 
människor till och med kunnat reS'l1ltera i att veder
börande förlorat medvetandet. F ör'skräckelsen är 
dock störst, skadan mindre, ty den elektriska energi 
80m finns uppladdad i kondensat orerna är r elativt 
liten och under normala för hållanden helt ofarlig. 

När vi sålunda nu ha funnit orsaken till dessa 
obehagliga små överraskningar, så är det också lätt 
att hitta ett ofelbart medel däremot. Bilden härovan 
ger nästan tillräcklig kla rhet utan någon text. Innan 
ui börjar att pillra med ledningar och andra saker 
i er mottagare, bör ni ta en mejsel och med denna. 
kortsluta alla större kondensatorer i apparaten, d. Y. 

1". alla konden:;atorer, vilkas ärd är 1 m fd eller 
mera. Visserligen ä r det int e alla kondensatorer ,lY 

denna storleksordning som kunna utsåtta el' föl' 
ö\-erraskningal', men det skulle här föra för lållg t a H 
p eecisera vilka det kan vara, som man särskilt skall 
Ju lla ett öga på, Kortsluter man dem alla, sä är man 
på den säkra sidan. 

Föl' likströmsmottagarens vidkommande gör etl 
liknande förhållande sig gällande (fig. B). Konden 

(Tor''-.i ,id. 15..J.) 
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Eng d våglängdstabel 

uppställd e'ter ett helt nytt och 'Illera överskådligt syste'lll 

ltled hjälp av Populär Radios nya tabeU finner ni lättare och snabbare 
de stationer, som ni önskar lyssna på... Följ den i edert eget intresse 

ökandet efter utländska stationer, mer eller 
mindre avlägsna och mer eller mindre star
ka, är ett ytter.st svarlöst problem för den 

-._~ lyssnare, som för först a gången sättes· att 
iltälla in en för honom ny mottagare. Trots alla för
hättringar är det fortfarande blott ett fåtal kommer
siella apparater, som äro försedda med på avstäm
ningsskalan direkt markerade frekvenser och' våg
längder. Amatörbyggda apparater äro ju i regel blott 
utrustade med vanliga skalor, vilka äro indelade i 
100, 180, 200 eller eventuellt 360 grader. 

För många ägare till apparater av båda dessa ka
tegorier bör den våglängdst abell, som Populär Radio 
publicerar på efterföljande sidor, vara till utomor
dentligt stor nytta. 

Den lyssnare, som är lycklig ägare aven ultramo
dern radiomottagare med antingen frekvenser eller 
våglängder direkt utsatta på skalan, behöver blott 
kasta en enda blick på våglängdstabellen för att 
konstatera, vilken station det är som han just har 
inne, och om han å andra sidan vill ställa in på 
en viss station, så meddelar våglängdstabellen ge
nast, var han skall kunna finna den efterspanade. I 
de gröna fälten står nämligen för va rje station an
givet dels våghingden i meter (överst), dels frekven
sen i kilocycler (nederst). Alla veta vi ju, att för
hållandet mellan en stationsvåalä ngd i meter och 
dess frekvens i kilocycler bestämmes dära v, att våg
längden gånger fl'ekven en är lika med 300,000. 

Som ett exempel kunna i antaga, att vi vilja lyss
na på R om. Vi se då på viighingd~ tabellen i det gröna 
fältet t i II vä nster, att Roms våglängd är 441 meter 
och dess fr kvens 680 kilocycler. nrler förut ättning 
att skalan är korrekt indelad ställa vi in på en av 
des a siffror, och s ramlar R om in i l1ögtalaren . 

Om man däremot är en av de många som äro hän
vi ade till a t t begagna en mer a vanlig skala - låt 
Of;S för enkelhetens skull ta en med 100 grader - så 
blir identifieringen str a _- litet lirare, men våg
Jängdstabellen blir också i detta fall till utomor
dentligt stor hjälp och n;dta. ::\&gra stationer, t . ex. 
Rom på 441 meter och 680 kilocycler, och flera andra 
ramla så att säga av sig själva in i högtalaren och 

med ledning härav a rbetar man blott upp<1t eller 
eventuellt nedåt på skalan samt antecknar stationer
n~ i den ordningsföljd de stå på våglängdstabellen. 
'Då och då när man händelsevis får in en stations
sIgnal ' eller ett anrop lyssnar man därpå iiir att 
kontrollera, om signalen respektive anropet StäIllJ.llPl' 
med tabellen. Det kan nämligen finnas tillfällen, d:\ 
en station går mindre bra igenom, så att man lätt 
vrider' förbi den. 

For övrigt bör ni, om ni inte redan gjort det, stifta 
närmare bekantskap med artikeln i detta nUIllIUer 
otn:de olika kondensatortyperna. Däri får ni lära er 
att känna skillnad på de olika kondensatorerna och 

'med ledning därav kan ni bilda er en utmärkt upp
fattning om stationernas fördelning på just el' egen 
mottagare. 

Det enklaste är naturligtvis, om den kondensator 
flom sitter i er mottagare är en rätlinjig sådan, då 
lika stora förändringar i våglängd respektive fre
kvens resultera i nära nog exakt lika stora vridningar 
på kondensatorskalan. Använder ni sålunda en rät
linjig kondensator och har en station på 200 meter 
liggande på 10 :de skalstrecket samt en station på 
300 meter på 26:te stI~ecket, så skall en station på 
400 meter ligga mycket nära 42 :a skalstrecket. Ifråga 
om de två andra i den omtalade artikeln nämnda 
kondensatortyperna, blir förhållandet något mera 
komplicerat, men de angivna våglängds- och frekvens
kurvorna underlätta i alla fall arbetet betydligt. 

Har man bara en gång funnit de olika stationerna, 
så n oterar man deras inställning i den blanka rutan. 
Då vet man alltid var man skall söka dem nästa 
gång ma n gärna v"n ha dem - delta naturligtvis 
under förutsättning, att man inte ändrar påant ellu
systemet. 

Har man flera inställningsskalor på mottagaren, 
så är det i allmänhet lämpligast a tt man avläser 
detektorkretsens skala, då denna är minst beroende 
av eventuella förändringar i antenn-jordsy. temet. 
Använder man en god neutrodynstabiliserad högfre
kvensförstärkare, eller om denna är försedd med 
skiirmga.llerrör, blir detektorns avstämning praktiskt 
t aget oberoende av det använda antennsyst met. 

http:ytter.st


KOWNO 
7 Kw. 

»Allo, allo , Radio 
Kuun!," . Tou jaus 

bus . . , ») 

Me tronom. 

HUIZEN 
0,5 Kw. 

54 Kw. 
. Huomio!· Huomio!· 
lill1Hii yleisradio Lah· 
t l. Givakt!" Hur 
Finlands Rundradio, 

LabtL » 

RADIO-PARIS 
17 Kw. 

. Allo, allo, lee le 
Poste de clicby des 

~missions Radio· 
Paris.» 

Klocks 

EIFFELTORNET 
113 Kw. 

»Allo, allo, icl la Sta· 
tl on Radio·Telepho· 
nlque de la Tour· 

Eife1.» 
Hornsignal. 

WARSZAWA 
158 Kw. 

MOTALA 
40 Kw. 

• Stockbolm - Motala» 
(evt. Göteborg, Ma l· 
mö eller annan sta· 
t ion efterfö l jd av Mo· 

tala .) 

MOSKVA 
100 Kw. 

STAMBUL 
5 Kw. 

»Allo, a1l0, Bouraci, 
S tamboul Telsiz Te· 

lephonie.» 
75 gong.·slag pr min. 

REYKJAVIK 
18 Kw. 

•Utvarpssto d I s landsl 
R eykja vik .» 

BODEN 
75 Kw. 

KALUl'.'DBORG . 
10 Kw. . 

OSLO 
75 Kw. 

»Hallå, Oslo.» 
Klockspel. 

TIFLIS 
10 Kw. 

GENi);VE 
1 K w. 

1010 m. (297 Kbz). 
I:'ro vsän dare 

LENINGRAD 
100 Kw. 

»Sl uschajte, Sluscbaj · 
t , goworlt L enin· 

grad.ki j Hadlo· 
Z ntr, }) 

ggong81ag o~ gök. 

CHARKOW 
16 Kw. 

MINSK 
10 K w. 

ASTRACHAt~ 
1 Kw. 

690 m. (435 Khz). 

LAUSANNE 
0,6 Kw. 

Relä för Soltens. 
403 m . 

WORONESCH 
2,2 Kw. 

Relä för Os lo. 
1072 m. 

LJUBLJANA 
2,8 Kw. 

FREmURG 
0,3 Kw. . 

Il elä för M(iblacker . 
HANNOVER 

0,3 Kw. 
GGO m. Relä för 

WIEN 
20 K w. 

»Ha llo, Hallo, 
WIen.» 

Viickarur. 

·m. 

BRUXELLES I 
20 Kw. 

»Ic! Radio Belgique.» 
ler Dlcl Radio Brux· 
elles, St.atlon de 

Veltben.»· 
Hammarslag. 

TR0NDELAG 
1,3 Kw. 

tör Oslo. 
m. 

PRAG 
5,5 Kw. 

SLAITHW AITE 
70 Kw. 

P rovslinder omkring 
midnatt. 

MANCHESTER 
1,2 Kw. 

LANGENBERG 
17 Kw. 

»Achtung f Ur d ie 
westdeutscben 

Sender.» 
Klockspel. 

PARIS PTT. 
1 · w. 

"Allo, ici la tation 
radiopboniq ue ; de 
I'Ecolc Supcri eure 

d os P stes e t des T4!
I~graphes . 

R01\1 
7;; Kw. 

») Radi o nOB la 
poli» e ll e r )l Fitl~· 

dio Ilom" .» 
Herdeflöjt. 

STOCKHOLM 
75 Kw. 

»Stockholm - Mota· 
la. » 

l\ULMBERGET 
0,3 Kw. 

Relä för Stockholm. 

BELGRAD 
2,8 Kw. 

»Ovde R adio Belgrad, 
Talasn a D uzina.» 

CHARKOW 
4 Kw. 

427 m. 

1,3 Kw. 

»E.A.:r. 7, UnIon Ra· 
d lo, Madrid, Buenos 

t a rdes senores.• 
Siegfrieds horn sIgnal. 

BERLIN 
1,7 Kw. 

»Achtung, åchtong, 
hier ist Berli n, Mag· 
deburg und Stettin.» 
Metronom (200 s lag). 

DUBLIN 
1,5 Kw. 

»Radio Atb Cliath 6 
seD. DubIi n cnlling.» 

ODESSA 
4 Kw. 

411 m. 

»Hallo, Polskic Radjo 
Kattowl t z.» 

Hamma rslag. 

SOTTENS 
25 Kw. 

Program.» 

BUKAREST 
16 Kw. 

»Aten tzi ume aie! !ta 
di o B ucu restL. 

Metr o nom (160 s la;;-). 

FRANKFURT 
1,7 Kw. 

»Achtung, ll' rankfu rt. 
a . Ma in u lld Kassel.. 
Melr onow (160 slag ). 

TOULOUSE 
15 Kw. 

»Allo , lel Radio Tou· 
louse. ~ml ssions lie 
la l1ndiophou ie du 

Dlil.l i. » 
Gon ggongslag. 

LWOW 
16 Kw. 

"Ra llo, Polskie R a ll · 
jo L wow.» l regel 
r e lii för ·Warszawa. 

1411 m. 

GLASGOW 
12 Kw. 

))G laF;gow' eal1ing.» • 
rege l r e li! för R e · 
giona l· eller Nu tio· 

nalp rogrammcl. 

HAMBURG 
1,7 Kw. 

»Rundfunksender 
Hamburg, die Norag.» 
Morsetecken . ..• .

(HA). 

FREDRIKSSTAD 
0,8 Kw. 

Relä för Oslo. 1072 m. 
SEVilLA 

1 
»E.A.J. 

»Achtung, Slidfunk» 
eller »Acht u ng Gross · 

sender MUhlacker.» 
Tonerna d en. 

LONDON n 
45 Kw. 

»Th ls Is the L ondon 
na tional Prog r am.» 

GRAZ 
9,5 K .... 

»Hallo, Hler Radio 
Graz·. ' 

Metronom (200 s lag) . 
ReHi för Wien 1n7 m. 

BARCELONA 
7,5 K w. 

»Allo, ici Radio i!tras· 
bour.;; P.T.T.• 

Repeteras på ty skl!. 
Djup klockton. 



BRUNN 
35 Kw. 

"Hullo, Radiojournal 
BrllO, I) 

l regel relä för Prag 
487 m. 

»Hier Brussel Prof
ui tzen di n g» efterföljt 
av namnet p sän

da restalionen. 

POZNAN 

»Hallo, Polskie Ra
d jo l:'oznan." 

:lret l'on om, l regel 
relä för Warszawa. 

NEAPEL 
1,7 Kw, 

POSTE-PARISIEN 
0,8 l{".. 

"lei Po ste PUl'isien, 
:l Paris ,») 

GRENOBLE 
3 Kw. 

»lei Grcnoble,» 

BRESLAU 
1,7 Kw. 

GöTEBORG 
15 Kw, 

DRESDEN 
0,3 Kw. 

Relä för L eipzig 
259 m. 
SOFIA 

1,2 Kw. 

• a l'<1i.tl c ~LI1ing,» 
r r gel l'el :l fUr R e
gional ~1. • -ational

prog r a m 01E"lt. 

ZAGREB 
O" Kw. 

)) lludio Za g reb.» 
)le lronorn (100 sing'). 

FALUN 

ABERDEEN 
1,2 I"::w. 

))<~bel'llccn ealling." 
I rege l r Iii för · Re
gion ul - l. National

pr ogramUlf!t. 

HlLVERSUJ\l 
8 ,3 Kw. 

TALLIl\N 

BOURNE1l10UTH 
BRADFORD 

1 Kw. 

"Köbenhavn, KaIund
borg, DanmHl'k8 

Kortbö 1gesender .)) 

BRATISLAVA 
14 K,,-. 

HElLSBERG 
7G Kw . 

ll Aehtung , !th,r Ost
D1arkpIl n lIndfunk. )) 
'r'oIJorna <l j~~ ~ . ass. 

D e n na vågl li ng-c1 t il!
l..Lör ltn liun ('l'ul'in) 

men fi Jlvändes ej. 

RENNES 
2 K w. 

"le i In Station de 
Rad iod i f[ u ~ ion 

de RetIlJ~s.» 
Relä f ör Paris 447 m. 

BREMEN 
Edil för I-IamlXurg 

372 m. 

TROLLH:iTTA:'l 

:"ORRKöPING 

BARCELONA 
10 Kw. 

LILLE 
l K\\'. 

\\..1.110, ie i Rad io 
1', T, T. du Nord 

a L ille .» 
ii för Paris <lA7 m. 

MORAVSKA
OSTROVA 

11 Kw. 

LONDON I 
67 Kw. 

LEIPZIG 
2,3 Kw. 

"ZlIIt teJdeu tsehland, 
Leipzig und Dres

den." 
Metronom (60 slag). 

HÖRBY 
13 Kw. 

GLEIWITZ 
5,0 Kw. 

neW för Leip zig' 
~J~) nl. 

uIetronom. 

ALMERIA 
1 Kw. 

R e l" f ör Uadrid 
'j24 m . 

SCHlERBECK 
0 ,1 Kw. 

Relä fLir Bruxell es r. 
JUAN-LES-PINS 

0,8 K". 
" ;illo, iei In Station 

cle JUll rt- IeR-Pi ns.» 

VAJ{BF~RG 
0,3 Kw. 

ESKILSTUNA 
GÄVLE 

IORUNA 
JAKOBSTAD 
CARTAGENA 

HASSEL 
LINZ 

BASEL 
0,6" Kl\' 

)Hallo, Hadio Ha s e1. ) 
BER;\; 
l 

3 Kw. 

".\llo, ie i RaLlio Sud
Ouest-Bordeaux." 

KRISTIA1~SAND 
0,5 Kw. 

Relä för Oslo 1072 m. 
NIJ.)lES 
0,7 Kw. 

"Allo, iei la Station 
Ra 

för Warszawa 
1411 m. 

KIEL 
0,3 Kw. 

1,7 Kw. 
AACHEN 
0,3 K w. 

iHuNSTJ';R 
0.0 Kw. 

Relä föl' Langenberg. 
473 m. 

BUKAREST 
1 Kw. 

CORK 
1 ,5 Kw_ 

"G laoflhach R !1.dio 
Choraighe e ·eo. 

Cork ealling.» 
Relä tör Duhlin 

413 m. 

FI<;C;\MP 
O') I(w. 

».\ 110. iei la Station 
ILI!I in -Xormandie.) 

HELSINGFORS 
l Kw. 

»)I-Iuornio, IIuomio, 
Lahli- l1e ls ink i, Giv
akt. Lahli-Hel sing 

fors,») 

SALZBURG 
O/i I{ w. 

Relä för Wien 517 m. 

FLENSBURG 
0,6 Kw. 

Relä föl' Hamburg' 
372 m . 

..  .. (F L). 

O,2J Kw. 
öRNSKöLDSVJH 

0.25 Kw. 
Rel,i tör Stockholm. 

HALMSTAD 
0,2;) Kw. 

R ' lli f ii r det svenska 
riksprogrammet. 

WARSZAWA II 
1,9 Kw. 

Relä för Warszawa 
1411 m. 

PALERMO 

Stationr·n är under 
bygg-nad. 

JASSY 
O,G Kw. 

Rel;i (ör Bukarest 
394 m. 

CHA~-mERY 
0,3 Kw. 

R e lii f ÖL' Bruxelles 
l oc h Il. 

GENT 
0,7 Kw. 

H elil (ör Bruxelles 
l nc ll II. 

BORÅS 
0,12 Kw. 
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Ett ~to---i gs6 

l id fiiuli l/o 
,, /vril i /I{Jstill n ' t. 

i"VI/ fl!1 I, i fad cI' 
(!l: 11·ii.. 

et finns 
knappast 
någonting 

så irrit e· 
rande - och för öv· 
l' ig t även s< allmänt 
fi" l'ekommande - som 
a t t man får höra en 
intressant utsändning 
fullkomligt sönderhac· 
kad av elektriska stör· 
ningar. Det är hissen, 
sp[lI'vagnen, det eIek· 
tri~ka tåget eller en 

t 

I
: 
I 
I 

I 

s 

o 

N 

ger ren mottagning 

o 

/9';1 0 

f 

I 
I,, 
I,,,,,,
: 
I 

•I 
I 
I 
I

högfrekvensapparat 
som ställer till ett 
rent inferno för den 
lojale lyssnaren, och i f 

\·..;;-------/0 O-------;~ I 

nätet överlagrats med 
oväsen av olika slag. 
Resultatet blir und r 
alla omständigheter 
att störningarna in· 
skränkas till ett mi· 
nimum, även om för· 
hållandena skulle va· 
'.'a särskilt svåra Mot· 
tagarens prcstations· 
förmåga i övrigt in· 
flueras inte det rin· 
gaste. De störningar, 
som ibland tränga in 
i mottagaren genom 
själva antennsystemet 
och särskilt göra sig 
kännbara vid distans· 
mottagning, kan detta 
störningsfilter natur· 
ligtvis inte råda bot 
emot. Mot sådana hi· 
storier finns det ty. 

värT inte ni'tgot prak· 
tiskt användbart me· 
del. 

Ide flesta fall finner Störnin{Jsfiltl'cts monter·in{Jsplan. el och e, -- 0.1 mld. I Hur stora de stör· 
L, och L , - houeycombspolar på val'dera ci" /,a 50 varv . I man sig mer eller ningar äro, som manI I

mindre tåligt i elän· 
l. 
I _________________ 1 får genom antennen, 

det. Många ha be· kan man få ett ut· 
stiimt för sig, att det inte finns något effektivt oote· luärkt mått på genom att koppla från antennlednin· 
1',1 - men i en hel del fall har man faktiskt möjlighet gen till mottagaren. Vad som då återstår kommer 

lim man undersöker ledningsföringen på monte· från belysningsl1ätet, undr.r förutsät t ning att mot· 
aH bli kvitt detta olidliga irrit a tionsmom ent. tagaren i övrigt är fullt juste. 

I·;tt effektivt störningsfilt er är inte någon dyrbar Om ma ll undersöker ledningsföringen på monte· 
eller komplicerad historia , Skötseln är ockflä. så enkel r illgsplanen och fotografi, sä. skall man finna, att de 
"om gärna kan tänkas. Fi lt r et bara helt enkelt kopp· 1'\'å omonterade honeycombspolarna IJ1 och L z, vilka 
la~ in i ledningen från belysningsnätet till den an· ä l'O på vardera cirka 50 varv, äro inkopplade i var 
"!l1t na apparaten, vareftet' jordbussningen (J) kopp· sin nä tledning. Kondensatorerna el och o på 0,1 
la" till mot tagarens jordledning. Placerar man filtret mfd och avprovade med minst 1,000 volt växelström. 
}', I detta sät t. så får man tt mycket effekti\'t skydd ha den ena polen jordkopplad genom bnssningen J , 
111" t (](' hiigfl'rln'ellta st römmar, so m på bf'lysniugs- llIedan Öuiga polel' äro kopplade ti Il drll ii Il (L1 il l' 

( r OI (s , .i ,' .1 ; 5 .' ) 
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JU • e ~a • 
a » 

En idealapparat 

för batteridriftl 

och likströmsnät 

u, då det börj ar liua mot sommar igen, 
få vi lov att tänka på radion på landet. 
Nästan varenda hmilj har ju numera 
en modern nätmottagare, men denna 

kan naturligtvis icke användas annat än i staden. 
Vid en weekend-utflykt per motorbåt eller llil är man 
därför fortfarande tvungen att hålla sig med en 
extra batteriapparat. 

För att undvika allt krångel med flera apparater 
och framför allt för att införa »sommarradioD», ha 
vi därför konstruerat en ny apparattyp, som med 
ett enda handgrepp kan omkopplas från nät- till bat
teridrift och vice versa. Sådana apparater ha vis
ficrligen funnits förut, men antingen ha de varit 
alldeles för dyra eller haft en så komplicerad om

kopplingsanordning, att de aldrig ha blivit populära. 
Alla dessa obehag undvikas med den här beskrivna 

apparaten. Den blir endast obetydligt dyrare än en 
vanlig nättrea och är ytterst lättskött. Icke ens vid 
felaktig omkoppling kan minsta skada åstadkommas. 
..:\pparaten har ett detektorsteg med kapacitiv åter-

Olika type?' /lIV teleg l'afverkel s ma8soml~opplare . 

kopplingsl'eglering och två våglängdsområden, som 
inställas med en vanlig tvåvägsomkopplare. Dessutom 
har den två transformatorkopplade lågfrekvenssteg, 
vilket vanligen är tillräckligt för god utlandsmot
lagning då lokalstationen icke är i gång. Den är kon
struerad för en nätspänning av 220 volt. 

Innan man börjar bygga apparaten, bör man först 
och främst vara fullt på det klara med, hur omkopp
lingen verkar. I synnerhet på glödströmskretsens ut
förande bör man nedlägga särskild omsorg. Vid nät
,lrift äro rören givetvis seriekopplade, varvid en 
f'llUnt ligger parallellt med de två första rören, som 
måste ha samma glödströmsförbrukning och böra 
Hlra av samma typ. Vid inkopplingen av shunten 
år det särskilt viktigt att undvika dåliga kontakter, 
t.y om strömmen genom shunten bryts vid nätdrift, 
bli de två första rören förstörda. För att undvika 
strömbrytare i shuntkretsen, har därför en särskild 
anordning gjorts, så att shunten vid batteridrift inte 
behöver frånkopplas, utan då ligger mellan två glöd
f; trömspoler med samma potential så att ingen ström 
flyter genom den. Vid batteridrift äro alla rören 
pa rallellkopplade, så att man kan använda vilken 
4o-voltsackumnlator som helst som glödströmsbatteri. 

Då glödströmskretsen är klar , börjar man lämpIi
:!cn med de olika gallerkretsarna, emedan de, speci
ellt vid dett a schema, direkt sammanhänga med glöd
i'ltrömskretsen. Vid nätdrift fås <len erforderliga gal
lerförspänningen genom spänningsfallet i sista rörets 
f:lödtråd, resp. i ett särskilt motstånd. Det andra 
rörets gallerförspänning är således konstant, c:a 4 
volt; det sista rörets gaIleI"förspänning kan ev. från 
biirjan guras konstant, men eftersom olika slutrör 
ofta erfordra synnerligen olika förspä nningar, använ
der man helst en vanlig reostat på c:a 60 ohm (R 7 ) 

för att kunna inreglera den bästa ga llerförspännin
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gen. Vid batteridrift kopplas de båda gallerledn ingar
na till var sitt uttag på gallerbatteriet, re p. -GD1 

och -GB2 • Anodbatteriets spänning bör vara 100 a 
i20 volt. En högre anodspänning är visser ligen önsk· 
värd, men inte nödvändig, savida mall inte fordrar 
,;ärskilt stor ljudstyrka. Vid nätdrift är anodspän· 
ningen på slutröret :a 160 volt, emedan man där har 
en t Hlräckligt hög spänning t ill l'iitt förfogande. F ör
sta röret fär dA c:a 90 volt anodspänning, vid batteri· 
di-ift en i motsvarande grad lägre spänning. Detta 

. s}}änningsfall P< c :a 70 volt från den för d t il övriga 
rören anvä nda anodspänning n fås genom ett särskilt 
motstånds filter, som fyller två m i slone!' , nämligen 

Hi 

silningen, emedan den onödigtvis skulle sänka anod· 
spänningen. Endast motståndet i l: a rörets anod
strömkrets bibehålles, så att röret får en lägre anod 
spänning. 

En skenbar svårighet vid omkop plingen fraD bat
teri- tiIl nätdrift återstår att över inna. Man måste 
nämligen använda olika strömbrytare för apparaten 
vid batteri- resp. nätdrift. Om man närmare gran· 
skar schemat, ser man dock genast att strömbrytarna 
inte kunna störa varandra, varföl' man kan använda 
en tvåvägs (dubbel- )ström brytare, med vilken vid av
stängning av apparaten både nät- o h batteriström
men brytes. X ven omkopplingen mellan de två väg

Uni v ersaltl'eans kopplingsschema: 0, - 9,000 
cm. O, - 200 am . Ca - 2 mtd. 0, - 500 om. 
O. - .500 om. R , - 2 m cgohm. R , - 8e mate
ri.allistan. R a - se materiallistan. R . - se ma
teriallistan. R o -- 20,000 ohm. R G - 15 ohm. 
R, - 60 ohm. Dr, - 150 mA. Dr, - 1.5 mA. 
Dr, - HF-drossel 200-2,000 meter. T, - LF

transformator. T z - LF-transformaf.or. 

dels sänker spänningen och dels filtrerar anodspän
ningen ytterligare, dock endast för detektorröret. 
Fördelen med ett sådant, relativt billigt filter för 
första röret har r edan förut framhållits i »Populär 
Radio», så att vi här inte behöva närmare ingå på 
detta. 

Huvudfiltret för anods trömmen bes1 :ir som van
ligt a,- en god drossel på c:a :?5 Henry eller mera, 
VId en normal belastning av 15 mA, och en konden
sator på minst 2 mfd. Dessutom förbtlttras filtrerin
gen genom det i serie med drosseln kopplade mot
ståndet R 3 (på c:a 4,000 ohm minus drosselns mot· 
stånd), som ersätter (len vanli ga spänningsdelaren. 
Eftersom spänningsfallet i detta motstånd är pro
portionellt mot anodströmmen, regleras denna inom 
vissa gränser automa iskt. Vid batteridrift bortfaller 

längdsomrädena sker enklast medelst en tvåvägs
omkopplare, sävida man inte vill nöja sig med våg
längdsomrädet 200-600 meter, vilket i vanliga fall 
är fullt tillräckligt. 

Beträffande spolarna behöver väl ingenting sär
skilt sägas. De lindas helst för våglängdsområdena 
200-600 och 900-2,000 meter. Aterkopplingsspolen 
göres ca. h älften så stor som avs tiimningsspolen, för
utsatt att spolarna äro ganska fast kopplade. Hels t 
bör man använda en cylinder spol med ett uttag. 

En ganska nyttig anordning är kontrollampan . Den 
användes, fr ånsett att den även tjänar som ~kalbelys
ning, som säkring för hela apparaten och som kon
trollampa fÖl' glödströmskretsen, ty en ringa ändring 
av glödströmmen, eller om denna är bruten någon
städes, synes genast å kontrollampan, som består ay 

http:LF-transformaf.or
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en vanlig ±-yoltsla m pa med ca. 0,2 amp. strömför
ln· ukning. Den bör d.ock inte vara så svag, att den 
I ~' :-ler vitt, ty livstiden för en sådan lampa är då gan
ska kort. 

Om man sålunda sammanfattar alla de anordnin· 
gar, 'om skola monteras utifrån åtkomliga, får man 
följ ande schema: På framsidan m' apparaten : 

Två stora rattar för a vstämning resp. återkopp· 
li ng, två ev. tre små rattar för volymkontroll, glöd
st römsreglering vid batteridrift och ev. för tredje 
rörets gallerförspänning. Dessutom en kontrollam
pa, en våglängdsomkopplare samt slut ligen batteri
nät·omkopplaren. 

På ena gaveln eller baksidan monteras lämpligen 
uttagen för grammofonförstärknil1g, antenn och jord, 
j)atterianslutningen, nätanslutningen och högtalaren, 
jnalles tio hylsor och tv;'t stickkontakter (de sista för 
nätanslutningssladden ) . Mellan de två grammofon
förstärkningsuttagen kan man även montera volym
kontrollen på ca. 100,000 ohm, lämpligast en poten
tiometer i serie med en strömbrytare, om en sådan 
inte redan finns inbyggd i tonarmen. 

För att få en någorlunda god återgivning måste 
denna volymkontroll finnas, emedan första röret en
dast får ges en ringa ingångsspänning, om mottaga
ren skall arbeta tillfredssUllande som grammofonför
stärkare. För att undvika förväxlingar kan man även 
anbringa batteri-nät·omkopplaren bredvid batteriut
tagen å apparaten. Denna omkopplare består enklast 
aven 6·vägsomkopplare eller aven kombinerad 2
Yägsomkopplare och en 4·vägsströmbrytare. 

En viss monteringsplan för hela apparaten kan inte 
ges, emedan monteringen är för mycket beroende av 
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lådans form och den personliga smaken. Endast vad 
rörens uppställning beträffar , är det lämpligt att 
montera rörhållarell för slutröret något avskilt från 
de andra, för att undvika CH förväxling av rören vid 
isättningen, emedan för växlin ren av slutröret med 
ett av de andra skulle hu till följd utt detta senare 
ovillkorligen skulle fö r 'Wras vid inkopplingen ay 

strömmen. Och så kan provkörningen börja. 

,r mu!\.TJEDJ~J[AUl.]l.J[§,][,å

i lIa rla . c:a 40 X20 X20 cm. 

! 
1 bioekkond. C, 9000 cm (1500\'= ).
l blockkond. C, 200 CDl (1500\'= ). 
~ blockkonden sa torer C. :t 2 MF (500\,=) . , 1. v ridl<onuen sfLto r , lu fti so L C. 500 cm. 
1 glimmervridkondenRatlJr ,500 cm. 
1 mO lRUi nd . R, 2 meg-ohm. 
1 mo tstå nd, R, 1200 uhm minus glödströmsdross lns 

DlO t St. 
1 mo ts tä nd, R. 4000 ohm minus anods trömdl'osse!ns 

mo t t . 
1 motst å nd , R. 110 ObOl vid rör med 80 mA glödström. 
1 m ots t nd, R. 100 obm vid r ör med 70 mA glödström. 
1 m otstån d, R . 89 ohm v id r ör med 60 mA glödström . 
1 motst. li d, R , 20000 ohm. 
1 variabelt motstånd, R. 1;' ohm. 
1 yariabelt mots t:. nd, R , r.O ohm eller ev. 
1 fas t motsta nd, 4.0 ohm . 
1 g löds trömsdroSRel, Dr , 150 mA normal belastn ing. 
1 n nods lrömRdros~el . Dr" 16 roA n ormal belastning. 
1 H l,'-drosse l 200-2000 rrcter D r •. 
1 1,F -tran sformntor , T t, 1.3 il. 1: 3,5. 
1 L ].' -transformator , T,. 
1 dubbelströmbrytare. 
1 tvilvligRomkopplarc. 
1 scxviigRomkopplare. 
1 avstämnings - återkoppHngsspole för 200--600 Dl. 
1 avs tiimnings- + ll.terkopplingsspole för 900-2000 Dl . 
3 rörh å llarc. 
10 hyl sor. 
2 stickkontak ter. 
1 fÖrllingnin gss ladd. I 
1 4·voltsl ampn, c:o 0,2 arup., med hållare. 

U . Ö JRTAt H JEDJl.Jl. 
Orion ... . .. .. ... .. . . . . .... .. . . . H 80 ESO E i 

Philips .. .... .. . ... . . . ... .. .... . . A 415 A 415 B 409 

Telnfu nken ... .. ... . ...... . ... . RE 084 RE 084 RE 134 

'1'rlotron . . .. . .. .. .... .. . . .. .. .. . AD 4 AD 4. YD 4. 
 I
Volvo ...... ... .......... ... .. . A 408 A 408 L 413 
 I 

L~.__'______~'_'_'_.__'4.~'_.____~~__~______________.... 1 

KOHTA VAG OR 

(Forts. fr . s id . 140.) 

AY fig . l-i framg1\.r huru enkla hjälpmedel det -
hehövs fö r att överbrygga de liing:;ta distanser . Och 
a tt sköta apparaterna är ej heller så svårt som mån 
gen föreställer sig. Den värsLa stötestenen härvid ät' 

lItan tvivel inlärandet av morse·alfabetet, vilket tal" 
några månader av trägen övning i anspr1\.k. Men 
det är mödan värt. Det torde knappast finnas en 
hobby som är så intreessant och som erbjuder sina 
11 tövare så många spännande och ö\'erraskande epi 
"-oder som »kortvågen». De amatörer, som för några 
~ll' sedan med glöd ande entusj[l>;m kastade sig över 
apparatbygge med kristall uch hiigtemperaturrör , ha 
föl' länge sedan tröttnat. Vore (~.i kortvilgen en lika 
hril, kanske biittre, käpphiist för dem? 

Fig. 4. l:AR.]"(. Z arugo za, Spa lliclI . T . v. sän.da/·ett på 5 watt , 
m eri v ilke Jl F; .lRSi l/Off. .tÖrbi11.dd.Qe m ed amat ör'cr i alla 

vii7·l dsdelarna. 

http:t�rbi11.dd
http:JEDJl.Jl
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t k v
t 
ED orienterande artikel om den automatiska 

Tolymkontrollens problem och de m etoder, 

som kU.Dna~tölias för -att lösa frågan 

M 
Cd aut oma h k ,'ol ;>mkon ll'Oll 11l 1'1I;ll ' 

man n ULu rlig td ' CIl In n \'(lll j J!~. " o m 

UTTlll manuella i ll~j'('Pl' h [tllvt' ,' 1,1'1'

kan ,:lY de t r epl'oduccnule lj lltl l' l iII 
Ol!l d ssa ~riil1 "er, E 11 ',idan Hlllon:w t if:: l, kOll ll'o ll iiI' 

<il' ~kilt fö rdehddig och :I m illlclbar i st l'a kOJll w el' 

", iella l'a dioanliio'g-ningar. lll C' U ällllll fillll k dC Il l,l<d' 
pil några få typer :w rundrudiomottagal'e, Sak pJlilul' 

(lock tt så s lort allmilnt i llh'p -se, a t t den hö l' \, .11 '; \ 

fönjänt av betydligt ;; löl'1'e uppmäl'ksam he ~i n "a(l 
som nu tillkommer den , H H,r för cligger en möjlighe t 
att ilstadkomma en betydande förbättring av existL>
['ande mottagal' t ,yper och i det följande skola vi där 
för nä rmare g' in på själva problemet och de svå 
Joj o'heter som finnas föl' des, lösande,'=' 

I kommersiella mottagare för telegrafi är proble, 
met så enkelt som möjligt, Här skola signalström
lImma förstärkas t ill att driva modulatorer eller 
liknande apparater för nedskrivning av telegram. 
Dessa förstär'kta signalströmmar få naturligtvis inte 
variera mycket i styrka, men då mottagningen i all 
mänhet lider av fading skulle det med en vanlig 
mottagare vara omöjligt att undgå till och med 
m,cket betydande variationer av signalstyrkarl. 

"Man sätter därför in en automatisk volymkontroll, 
t . ex, på följande sätt. Mottagaren utrustas med en 
exceptionellt kraftig högfrekvenRförstärka l'e, så kraf 
tig att även de svagaste signaler komma in med er
forderlig styrka. På lämpligt ställe i högfrekvensfö r
stärka ren använder man s:"t ett rör med mycket liten 
mättningsström och så kopplat, att det är fullt be 
lastat, då de mottagna signalerna äro så svaga som 
11l1jj ligen kan t ä nkas. Om nu den mottagna antenn 
(-lH' t gin ökar, .il kan man föl.iaktligen få mycket 

"' jo I. 

YDl on r 


11/11---"---,...;'1 

I.L';: 

1:,r/,lIlw l / l11 il rTlu!l/lulil/IIIIII/'(!lII , ,, III !!/l <III/ rill/ (/ I i" t.- v ol1/lI/ 
f,"/tll ,',"' , (/i" -- I/rjuf" """'fll ,~ l ijl · . 11- rll'le1.!! n" ./1, / ' - f o!' .. !(/. 
l (/ uf,·r/,;n~Ii" 1'<'j/'o l . :! J,'" - !l 1l/1,!'I( l ,ifJf l'l' /r.',;c: ,s,.,'j, 'U , ,el l. 'f' -

T e.Q /. l m ' /'{ ) /" Fl - lil" ' i'~ tl/fTUr, 

h a Wga f.; jg-ua I.:t r iirumur i högfreln'emn'o \'ell l'ö re det 
nämnda regn1; h l'l'öret , lllCll xeuan uerta passerat;-
i:iro signa] ' lr ijIlllllarn a nccl ::;kul'll :1 j iIl en lyrka, som 
LesUimmes a y rörets milttllingsstl'ölU. 

[ en rundra diomottao'a re ~i.r va rken, jälva proble
met eHel' meJlen lör des, lösning li ka enkla . Uppgif
ten 'hlir nämligen här i n e bara att göra sigll alstyl'
kan oberoende av fading-fenomen, utan delta ska11 
naturligtvis ocksa ordnas Dc e tt sätt, som utesluter 
förvrän gning av vad s m mottages. 

Den viktigaste uppgiften för en automatisk volym
kontr oll i en rundradiomottagare ä r emellertid att 
göra styrkan av högtalarreproduktionen oberoende 
av de variationer i antennenergin , som bero på den 
na turliga fadingen eller energiabsorptionen från när
belägna mottagaranläggningar. Likaledes bör volym
kontrollen vara sådan, att avlägsna stationer kunna 
å ter ges rätt kraftigt , medan lokaL tationen automa
tiskt skär -~ ned så långt i ljudstyrka, a tt rören in te 
bli öyerl>ela::;tade. Häl' är Jet sålunda int e fl' äga. om 
a tt minska skillnaden meDan forte och pianissimo 
utan utesluta nd att kompensera mottagarens hög 
frekven::;l'öl'stärkare för ändringar i den inkommande 
bärvågens medelamplit ud, 

Det kan .,c nt, Rom om de t Rkulle vara möjligt att 
införa r egleringen också på andr a p u nkter i motta 
garen än jus t i högfrehensför t ärkaren, men i de 
fl esta f all sk ulle ett annat arrangemang vara prin
cipiellt oriktigt. En mera ingående vent ilation 11. 

denna fråga skulle dock här föra alltför] ngt. 
En vanlig rundradiostation "iinder under en pau._ 

- lLll t.,å där den inte modulera>; - ell Läl'Yi'tg me(l 
kon stant amplitud - medelamplituden, När statio 
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nen moduleras ömsom växa och avtaga de högfre
kventa svängningarnas amplitud, i det de i storlek 
hela tiden svänga omkring det nämnda medelvärdet 
(se fig. 1). En automatisk volymkontroll får natur
ligtvis inte kompensera dessa naturliga lågfrekventa 
amplitudvariationer, men om medelamplituden under 
en litet större tidrymd (t. ex.'en tiondels sekund eller 
däröver) faller eller stiger, så skall volymkontrollen 
strax åstadkomma motsvarande ändring i högfre
kvensförstärkningen. Problemet kan i stort sett lösas 
på följande sätt. Sista högfrekvensrörets anodkrets 

Fig. 2. 

kopplas till gallerkretsen för ett särskilt regulator
rör, vilket är kopplat så som fig. 2 visar. D är här en 
drosselspole med järnkärna, 0 1 en kondensator på 
1-2 mfd och O2 en kondensator på cirka 500-1,000 
cm_ W är ett motstånd, vars storlek skall avpassas 
efter röret och anodspänningen. Anodströmmen till
föres genom de med +. och - märkta ledningarna 
och måste sålunda genomlöpa motståndet VV. Över 
detta uppstår därigenom ett spänningsfall, vilket 
skall ge röret en så stor negativ gallerspänning, att 
detsamma kommer att arbeta omkring nedre knäet 
på karaktäristikan. 

När detta rörs gallerkrets ej påverkas av sväng
ningar, inställer sig anodströmmen på ett bestämt, 
l<1gt vär·de, mcn om gallret påverkas av växelspän
lIin gar, så stiger anodströmmen emedan arbetspunk
ten är vald i karaktäristikans nedre knä. Om det nu 
är en omodulerad bärvåg, som påverkar gallret, så 
växer anodströmmen på mycket kort tid till ett visst 
värde, och där håller den sig konstant. SA länge bär
vågen moduleras med lågfrekventa svängningar (t.. 

ex. frekvens över 30), ändras inte anodströmmen, 
emedan bärvägens medelvärde är konstant och eme
dan amplitudförändringarna följa så snabbt efter 
varandra , att kondensatorn C, (fig. 2) kan avleda 
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spänningsvariationerna från gallret. Om däremot 
bärvägens medelamplitud stiger uuder en längre tid
rymd, kan 0 1 inte avleda spänningsvariationen, och 
rörets anodströrn stiger dä.rför. Detta medför ökat 
spänningsfall över motståndet W, och det är denna 
spänningsvariation som man på lämpligt sätt kan 
låta inverka på högfrekvensrörens förstärkning. 

Det framgår av ovanstående förklaring, att regu
latorröret skall ha sådan gallerförspänning, att det 
kommer att verka som detektor med anodlikriktning. 
11an har därför möjlighet att låta regulatorröret vara 
mottagarens detektor, och man kan då i stället för 
drosselspolen D använda en vanlig lågfrekvenstrans
formator. 

Det är naturligtvis en iögonenfallande olägenhet 
att anodström skall tillföras röret genom ett mot
ständ. Detta medför, som man ser, att röret måste 
ba eget glödströmsbatteri ell er anodbatteri. 

Fig. 3. 

För övrigt är det en relativt lätt sak att låta 
spänningsvariationerna över motståndet W reglera 
högfrekvensförstärkningen. Denna reglering kan ske 
på flera olika sätt, men av utrymmesskäl måste vi 
denna gång nöja oss med att helt schematiskt visa 
en av de bästa och mest använda metoderna. 

På fig. 3 är A detektor- och regulatorrör. Galler
förspänningen för detta rör (alltså spänningsfallet 
över "V1 ) låter man ocksä inverka på hjälprörct B:8 
galler. B får anodström över motståndet W 2 och 
spänningsfallet häröver latcr man medverka till gal
lerförspänningen för skärmgaller-högfrekvensröret 
0, vilket kan vara kopplat till andra högfrckvensrör 
eller till detektorn A. Som man vet kan man inverka 
kraftigt på 0:8 förstärkning genom variation fl.\' 

cletta rörs gallerförspänning. 
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YS a Dlng~. 

k n n~atorn 
är en .viktig detalj .SOlD ·ni .bör 
känna bättre till för att kunna 
lättare ställa in er lllottagare 

Pi,(l. 1. På bilden ser man en frelcvenskonden.sator (öve-rst), e,n 'våg
lällgds7wndensato'r (till vänster) och en kapacitets7condensator (tm höger). 

regel sker mottagarens avstämning till de oli
ka stationer, som man söker, genom vridning 
aven variabel kondensator som är tillkopplad 
avstämningsspolen och tillsamman med denna 

bildar en svängningskrets. Fördelningen av stationer
na på kondensatorns skala är genom en viss avstäm
ningsspole (självinduktion) bestämd av den använda 
variabla kondensatorns pl1'ltEorm, och syft et med 
denna artikel ä.r att redogöra för de vanligaste av 
de olika kon d nsatortypeJ ', som för närvarande an
vändas i rundradiomo t tagar e. Kännedom om den 
variabla kondensatorns plåtform underlättar näm
ligen i mänga fall sökand t efter rundradiostatio
Derna r ä t t väsentligt . Detta förhålla nde omtalas på 
flUnan plats i detta nummer, och häl' skola vi en-

Pi.f}. 2. Kondensator med rätUnj-ig kapacit et skttrva . 

dast ge oss in på den mera teoretiska sidan av 
saken. 

Detta ord »teoretisk» gör kanske, att många läsare 
genast bli avskräckta och besluta sig för att inte 
läsa ett ord vidare av denna artikel. Men den som 
gör så handlar mot sitt eget intresse. Litet bättre 
teoretiska kunskaper äro nämligen ofta avgörande 
för resulta tets kvalitet. F örsta gången ni ger er in 
på ett ämue av detta slag och med dessa formler är 
det hela kanske mest hebreiska för er, men därför 
bör ingen tappa modet. Svårigheter äro ju till för 
att övervin nas, och trägen brukar alltid vinna. Snart 
skall ni komma underfund med, a tt ni verkligen för
I."tår de till ynes meningslösa siffel'transaI t ionerna 
och då kommer nytt an och nöjet av arbetet. Alltså 
låta vi oss inte a v. Io:äckas av ordet »1.eoretisk» utan 
gå. friskt p å. 

E n svängningskrets, be tående aven kondensator 
Cmikrofarad (1 lI u,F = 0)9 cm.) parallellkopplad 
med en självinduktion pä Lmikrohenry CuR), har 

en vfigläng c1 /1 som bes lämmeR av formeln 
Å = 1, ;) ~' L X C- meter. (1) 

Dc vågläng(lcn l. i met er gånger ft'ekven en f i 
kilocycles = 300,000 (kilom ·Lel' pr sekunu ), all tså 
l. X f = 300,000 , å f t r man att 

f = 300.000 kilocycles. (2) 
1,8 5 Vr:-Xc 

I det följande antaga vi, att kretsen avstämmes 
till mediumvågorna från cir ka 200 t ill irka 580 
meter, och den använda Bjälvinduktionsspolens stor



l.,:! 

lek kan då lämpligen vara 200 l' il. Vi kunna då 
förenkla formlerna 1 och 2 härovan till respektive 

,,= 1.SSG V 200 V = cirka 26,7 Ve (3) 
300,000 1J ,240 

och f = V ~ cirka ~ (4)
1,885 :WO y . Vc 

fUte l' denna lilla räkneoperation, som kanske kan 

Fiq. S. Kondensator med j-ätlinj-ig vågliingdslcuTva. 

"ynas strängt taget ganska ovidkommande, äro vi 
klara föl' att ta fa t t pi\. jälva uppgiften, och det 
naturligaste skulle då vara, at vi göra en under
sökning av den sil vanliga kondensatorn med rät
linjig kapat:itetskurva, vilken kännetecknas av att 
rotor-platarna äro halvrunda såsom visas vid K p:J. 
fig. 2. Många av våra läsare veta säkert, att en kon
densators kapacitet är direkt proportionell mot den 
sammanlagda ytan hos de plåtar, som ligga över 
"arandra, d. v. s. när plåtytan blir dubbelt så stor, 
så fördubblas också kapaciteten. 

Kapaciteten hos denna kondensator blir därför 
proportionell mot vridningsvinkeln och vi kunna då 
lätt räkna ut kondensatorns kapacitet vid vilken 
inställning som helst, när vi känna till kondensatorns 
maximum- och minimumkapacitet. Maximumkapaci
te ten är i allmänhet 450 ,u,uF och minimumkapaci
teten, vilken uppstår dels som självinduktionens egen
kapacitet dels som den kapaci tet , vilken alltid finns 
när kondensatorplåtarna äro helt urvridna från var
andra, är i allmänhet omkring 50 ." ," F . Med en 100
delad skala blir då kapacitebi\'al'iationen pr grad 

4GO-50 
v= - =4,u"F

100 ' 

och ka paciteten vid n :te inställningsgraden blir följ
ilktligen 

Cn = 50 + 4n ,u.uF. 

närav kan man lätt finna våglängden och frc-
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bensen Yid vilken in st ä llning av kondensatorn som 
helst genom att ta till formlerna 3 och 4. Vi få dn. , 
att vid den n :te graden pi't den 100-dcla(k sb];m 

är våglängden 

I. Il = 26,7 \ 50 + 4 n meter, (5) 

ot:l! 	frekvensen 
11,240 

ln = kilocycles. (6)
V 50 + 4n 

På fig . 2 visas en grafisk framställning av våg
längdens och frekvensens stol'lek i förhållande till 
skalinställningen, uträk llflue '~ lig t formlerna 5 och 
6. Man märker, att sta tiunerna trängas ihop star kt 

F 'ig, .)" Kondensator 	med rätlinjig trek'ucns ),; l tT'·va. 

pä den lägsta delen av skalan, bå de då man rätcar 
~ig efter våglängden och då man går efter frekvensen. 
lJå samma figur finns dessutom inritad en km'va för 
kapacitetsvariationen vid vridning av skalan, och då 
kapaciteten såsom tidigare omtalats, är proportionell 
mot skalans YI'idningsvinkel, är denna kllI'ya en rät 
linje. Därav namnet kondensator med l'ätlinjig ka
pacitetskurva. 

På en mycket tidig punkt av den variabla konden 
satorns utvecklingshistoria var man emellertid pa 
det klara med, att det skulle öka inställningslättheten 
om man kunde få stationerna mera jämnt spridda 
över avstämningsskalan och då man på den tiden 
företrädesvis opererade med stationernas vågläng
der, val' det ganska naturligt att man byggde kon
densatorn så, att skalinställningen blev proportionell 
mot den uppnådda våglängden. Därigenom uppstod 
square-low-kondensatorn eller konq,ensatorn med rät
linjig våglängdskurva, vilken har fått mycket stor 
praktisk betydelse, 

Vi förutsätta liksom härovan, att kondensatorns 
maximumkapacitet är 450 ,u,uF och minimnmkapa(·i· 

(For/s . .i sid , 160 1 



"--ka 
för apparatbyggaren 

är mall skall ta itu med att L~'g~ 1l en 
stöter man a hicl pil 

s\'ärighetel', antingen mall iil' 1'11('( '1a1i " I; 
eller amatör, Ma.n får alltid alt hJ'o [tas 

sv:1ri heter och pl'ohlf' !I1 , 
vi.lka kräva noggrant övervägande om reSlLl t a lc>t ,' I all 

brukar fil" i) \'T'i:;l. 

act' sig Ull a t t bii tl l,;t lHl 

Lä t oss förs t tänka oss, att ni skall b. !!~a CH fl il t· 
mottagare fö r likström, och att ni härtill Rl;:n Jl an 

n isolerande fl'ontplatt.'l, A (se fig . 1) of'h eH 
m el böj(]a k ;l n lN, 

hottenpl:iten H kopp

r:: If ' ./'1 1/11 11'1 Ii' ; fll) fl 1/1 nn
f erh lg II I' /.' 0 11 (/' 118 11 111 1''' '' . 

liWt8/ II/1 ,l (J f'l1 ,I .II /i l.'l Ull

,jc/, ('1/, /,,, /l r' j//i111t av 

" " /,, 71. 
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N ny mottagartyp 

n cd en dd konRtrnktiva 

bli tillfredsställande, Sak samma 
förhållandet vara om man 
en gammal mottagare, 

vända 
bottenplatta B Uy alumininmplä. 

ÅV prakt iska skäl skall nu 
las till minus glödLr; d föl' ett 
av rören, Men då det här är 
fråga om en nätmottagare sko
la metallskruvar eller liknande 
föremål, som äro i förbindel. e 
med B, inte vara möjliga att 
komma i beröring med front
plattan. Skruvar som hålla 
frontplatt an fast vid botten· 
plåten böra sålunda vara elek
triskt isolerade från denna, En 
sådan hopsättning göres lätt, 
som man ser på fig. 2, genom att man låter skruyarn<1 
gå fritt genom relativt stora hål i bottenplåtens böj· 
da kant och därefter genom en isolerande undel'lag::;
skiva, ebonit eller liknande, tIH muttern, Denna hop
sättning är i och för sig god nog, men man kall 
ytterligare skydda sig mut inbördes b r öring mellan 
skruvar och bottenpHlt genom att dra över skruven 
på mitten med ett kort ~tyckc gummislang eller 
pertinaxrör, 

P å en nätmottagare av denna konstruktion ställer 
man också. det kravet, att botten - som sålunda är 
strömförande - inte på. någon punkt skall vara 
närmare trälådans botten och väggar än 3 mm, Detta 
är, tycker man, ett ledsamt krav, dll man i regel räk
nar med att bottenplåten kall tötta mot trälådans 
botten, Men svårigheterna klaras lätt med att man 

H iirol'lIn tig. 2. llvjJsättning av t rontplatta F och metall· 
bo ttcltjJldt fl i 1'. 1/. nMmottugflrc. Till höge" tir;. 5, Plocering 
av 8 l..ii1'11W r S pd bottenplåten B . Här nedan tig. l . E xempel 
pd 7w[Jsiittninr; av isol u'ad trontp latta och metaUbottenplatta . 
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FlO. 3. Jlonferino· av ett el'fektivt anodfilter. M 
mo/s tand. 1":' - kondensator . B - bottenplå.t. S _ 

.Hl·öln!önmdc ledningar. 

F'ig. 4. 1'1(lf','r ill q (1/; ('bon i tli .~ t ('r .B, v ilka hålla metall
lJolt r'lIJlW t " n il .'] m m. från /rä/Udan. 

placerar två ebonitlistel' under bottenplattan vid 
dennas ändar och aven . ädan höjd, att bottenplåtens 
nedåtböjda kanter höjas 3 mm. från underlaget (se 
fig. 4). 

På det hela taget är en bottenplatta av denna form 
och konstruktion mycket användbar. I en mottagare 
med skärmar ökar den metalli ka bottenplattan 
skärmverkan avsevärt, och ebonitIisterna på under
sidan göra utmärkt nytta för fastsättning av block
kondensatorer och dylikt. Man kan få en mycket 
trevlig montering, om man lägger strömförande ske
nor på längden under bottenplåten och med stöd
punkter i ebonitIisterna. hletallbottenplattan möjlig
gör också - särskilt vid skärmmottagare - en ända
målsenlig montering, d· de flesta ledningar som 
inte föra högfrekvensström kunna placeras under 
bottenplattan. Övriga ledningar få då god plats för 
lämplig friliggande och kopplingsfri dragning. 

Blockkondensatorerna kunna, om fotografin vi
sar, placeras ihop under bottenplåten, där de fast
hållas aven enda bygel. Eller också kan man placera 
dem i de avskärmade rörrummen. 

Man får ett utmärkt anodfilter med den på fig. 4 
illustrerade metoden. Under bottenplåten har här 
placerats filtermotståndet med koppling till + hög
"pänDning. Från motståndets andra ända dras en 
ledning genom bottenplå ten - kortast möjliga väg 
-- t ill filtrets blockkondensator, placerad alldeles in
till det rör , till vilket anodströmmen skall användas. 

Skärmar fas tsiitter man i allmänhet på bottenplåt 
och frontplatta så som fig. 5 visar till vänster. Man 
kan inte löda ihop aluminiumskärmar. E n aDnan 
utmäl'kt metod illustr r as till höger på fig. 5. Här 
hal' man t. ex. borrat några 5 mm:s hål i bottenplåt en 
längs den linje, där skärmen kall stå. Skärmen pla 
ceras mitt för hålen och så sker hopsättningen med 
små splitsade ståltappar, vilka passa precis i hålen 
och gripa hårt om skärmkanten. Ståltapparna drivas 
fast med hammarslag från bottenplåtens undersida. 

Staltapparnas hela längd kan variera fran 6 till 

fl mm. Passa delarna riktigt ihop så får man på detta 
sätt en mycket stabil och säker hopsättning med god 
elektrisk kontakt mellan bottenplåt och skärm, 

:NI KAN UNDVIKA STÖTAR. 
. (Forts. fr. sid. 141.) 

satorerna mista. dock här relativt fort sin spänning, 
och detta beror på att deras poler oftast äro kort
slutna genom ett större eller mindre ohmskt mot
stånd, varigenom den uppsamlade strömmen kan ut -jämnas (jämför el och !! på Iig. B). Endast om man 
strax efter strömbrytningen - eller eventuellt före 
denna - tar ut ett r ör, kan kondensatorströmmen 
inte utjämna>;, d för bindelse mellan polerna bl' t .s, 
och sä har man samma överraskningsmoment som 
ifråga om växel i.römsmottagaren. Kortslut ltid 
konu ensatorcl'na också i en likströmsmottagare, in
nan ni börjar arbeta med ledningar och dylikt. 

Även den annars så behändiga batterimottagaren 
kan uppföra si~ på samma sätt som nätmottagaren, 
och den bör därför alltid genomgå preejs samma kur 
som sina nätdJ'h7 na bröder om man vill vara absolut 
på den säkra sidan. 
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L e ipzigermässans schlager 

SAJ A 


Idealmoto r n för grammofoner 
och r a d iogram m o fo ner. 

Störn i ngsfri. E n ke l t montage. 
Billig. Ända till 3 å rs garanti. 

ELIO 

högtalaresystem och pick

ups av hög s t a kva litet . 
Använd as av l e d ande 

radiofirmo r . 

GENERALAGE N T: 

A.- B . BROMAN & HELLDEN 
Mästersamuelsgatan 57 

T el. N. 15 322 S TO C KH OLM T el. N. 15323 

Radlo- och grammofon1il1behör 

VI TIL LVER KA 

Nät

Transformatorer 


Lågfrekvens

Transformatorer 


Drosslar 

varje önskat utförande . 

Oöve rträffad kvalitet . 

Infordra anbud. 

AKTIEBOLAGET 

SVENSKA ELEKTROMAGNETER 

AMAL 


är sko lan för 
framå tsträvande 
män och k vinnor. 

All materiel 	till de i denna tidskrift be
skrivna mottogarna »Vidun-
dertrean ~ , »4-31 », »Nyårs
trean », »Europafyran » m. fl. 

Agenter on togos. Prahnspolar, 
deleklor och skärmgaller i lager. 

Firma 
Blåpun!<t 
mogneI sysle m och pick - up ·s.AUG. JANSSON 

Radioavd. Sundbyberg NäMransformatorer 

Telefon 135 9 och drossiar av alla vanliga typer. 


Kr. 14:- är pr~sel 
för ell 90·va lts anodbatteri av erkänl 
mörke. Förbrukar Eder mottagare årli 
gen 4 51., Iiänar Ni vid käp av HO , FS 
nätanod på ett år 10:- kr . plus anodop

poralen och har alllid rikl ig och 
konstant anodspänning . 

Hoefs för växelström . .. . Kr. 46: 
med lorrlikriklare för 
batte riladdning . .• > 54:

Ingo näIanod fo r liksIröm. > 28:

Begär praspekt. Lager av Prahn s spolar , Lub ckes Iransforma
larer och Ormond delar. 

K. BROBERG, Malmö 
S. Promenaden 1, Tel. 3732. Postg iro 37688. 

Maximum ~effe ktivitet behöves fö r ,k"dd mn t atmosfäriska urladd .. 
ning~l c j antC"on. - Jorda Eder a ntenn l Dett.l sker effe ktiv st 
genom a tt in_koppla "år , av fackmän och br.lnd~todsbn lJg fö rordJ.dc, 
patenterade A S k S k Y d d .. r.... Jntcn ngeno mföring. Up ps:ihes en kelt 
9"iiIIl D ft n A 	 <lY Yilke n lekm.l n
T H U ~ skskrdd oell som helst p, f 

AntenngenomfOrlng minuter. Skydd,a
Ed er egendom for 

~::iIjts [ JlIJ ett Minimum, 
v.ilsort cr.ado: pris kr. 4: 50. 

Kan bes tä llas cii" 
rekt fd n o"s o m 
för sä lj .m.: ej fi nnes

TiUv. 
pl.:tr sc.n (h.'\-'cre. 

A. Thunell r", dA fr, n ko). 

Borlä"nge F'rsii Jj:t re .1nt.lg .'1S 
Tc-! . 293 S. 390 ,\ orc prcscnter.ldc 

pla tser . 

http:rordJ.dc
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Nu kan Ni få en 


ELEKTRODYNAMISK HOGTALARE 


till samma pris som e n vanl ig magnetisk h ögtalare. 

iI'lAGNA VOX nya elektrodynamiska högtalare 

kostar inbyggd i elegant bakelitkabinett endast 


Likström .. Kr. 8;: 
Växel ström. » 125: 

])cn elektrodynamiska högtalaren återger alla toner 

fr jn den lägsta bas till den högsta diskant fu ll, 


ständigt naturtroget. 


1:,:OgI05 {rån 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 
MALM" 

Teleron er: 69 21. 6926 [, 69 31 

"-.--- " 
--~ . ~ ~ ~.&~."" ~ ~.~~ 

EDISO N-B ELL 
Pic k-up 


Komp !. med arm med ko rrekt nål föring Kr. 45:-. 


Pickup en bart Kr . 32 : -


Ingeniörsfirm an E L E CT R I C 
Stadsgården 22 A vd . P Stockholm 

"S P r ii h t e u f e 1- A n o d e n" 
i.. alla:- d r' .il \" .\:\TJ.<;~·~J\.I·: LLI'; H. Ut"din ~O Hi , -'f'HJlIh'l' 

sI-r. t ilh'{\ t' I';:Hle IHlrtp ri(·rna . ])('~~a. 1iII l tq.!t pri s. öYPt'Ii" 
lJ" ;it"ra fI li ;) andra hall f' ri('!' i :\\":ow(· f)(lI· nil Ii\·~li.ing'd. I *r i 
:-:('j"II<l ;iro :-:a J;i ;::l art 11(' trut s lull uoek 1n:l:; I (' lH't rakl:l S 
:-': {l jJl ,l( ~ iJilligas l (..' . llri:-:t'I'IUl iiJ'o: 

( jn HO lon 120 1;)0 
4 ; :i : .jO U: 00 ..., :-. 10: . 

l~j ('I.ula st lJ"tr:i rf ilJl(ll' a!lOlllluttl.' l'i c r ~t;ll' ))AN'l'g~N 
KJ'; LLEH ll i s)lC'h" l lI . nUr (kl ~'iilh' l' ky:lli l l' Otit l;.\Pl pri 
SI'r. ulall ij\'('r llu \·ll1ltag'.'t :lllt I':lfliolllrJll>rirl. Xi sparal' 
t~ Hr111!oot Ul lt Si 1'('\';"i l'(' l'a1' ). \.\"I.'KXX-KELLEH.~ » kat:Llo,::!' 
....:OIJl siind('s .t:ruiis . l'l k olllllH:r p:t t~·ska. I t e r [ön.;ti JjaJ'l' 
('r h;l l )a rabatt. 

~. ALLA 

ledande Dlärken 

i 

EIckcrodyn am iskaHögtalare E lekcromag neciska 
Induccortyp 

L-iuddosor Gravor 
.., 	 BTH 

Undy m. fl. 

Aga, Radiola, Balcic,Mottagare 
Telefunken ,Phili ps, Con
certon , Lu x or, Seibc, 
Dux, S ka ndia , E ss we. 

Betalning pi' t, 3 eller t2 mån. 

Löjquists Elektriska A.-B. 
Birgerjarlsgacan 23 , STOCKHOLM 


Växel ['\orr 32000 


Det ledande anod aggregatet 

EJA NXT ..lNOD 
Fö r Lik ström 50 mA Km, 29. 

För Växcbtröm +0 m/\ 

inkl. lik rikt cHrö r gm. 39.50 

Vor V~1.'( clström 75 m.'\ 

exk l. Tclefu nkcnrö r Rm. 51. 

Beg~ir prospek t och offert ! 

J. SPINCK & Co., BERLIN W. 30 
Miiocbcoerstr. 4S 

2 J rs skriftlig gardnti 

ANVÄND 

Topu LAR 7(ADIOS 

AVST ÄMNINGSSC HEMA 

P .... ;;0 öre. 

~k.ick3. in for I ex. 50 öre -r 1 5 I') r e lor I}4"JI't.1) (i trim:lr 
kell). Porm tor 1-4 ex. 15 öre, för l-ro c:,. 25 ort:. Vid 
rckvi!)i lion möt pu.srforskolt t.i llkommer p tfr;r:,kotlsJy!:)i(t. 

E/ l'fDITIONEN AV 


POPULÄR RADIO, STOCKHOLM 

POSTFACK 450 
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(Forts. (ran s id. H0.) 

>lpolaum , SOHl ledel' till belysningsniitet. Därigenoll1 
pn~:;:sas de högfrekn~nla s\'itngningaru<1, som frän 
lJelysllingsn~i LC:'!: söka tL'ällga iu i mottagaren, till 
jord. och oskadl iggöl'as sålunda, 

J ~löUlings filtl'eL iil' iulagd en säkring på cirka 
:~ amp, l !'icrie medell <1\' " [Jo !: ll'n<t , sä >lom hamgå l' a\' 

planen od1 fo lografiema, J)en11a si.i.hing är pl<lcel'<lll 

j en hållal'c p il filtret s loek, .·il Hll den hUt kan bytas 
nt, om detta s1;:nll e vara nÖrlvändigt. 

Vet fiiJ'di g- montl'L'ad(' filömingsfiltl'et illlJ:vgge~ i 
VI1 litcn läda. m' trä (,]ler llwtalL 

Den lilla kostnad, som 11 i Ligger nel' på a m;kaffa Il
llet ,lV ett; "töl'ningsfiltl·r. har ni. igell ll1:l 11g'a gånger 
om i eH ojiimfödigt myckd hii ttn, ntbyte a \' el' 

mottagare, :l\ii SliPPC1' il t t sYiinl n , och förbannelse 
\-al'je gållg Ili'q.;on ilkel' i lli""ell. nll'je giing fru Pet
tersson i liigl'n!Jl'[pu intill :>ii t t 1'1' ig[lllg högfr'ekn'llS' 
app<ll'atcll för- att ta sin lilla kYimsll1a~Ragp, 

~lell kom ih~lg ai I det. ;wm ~ag t , inte iil' a lla !>tör
llingm' som J1lan kall h l Cl! ausoltn gnl'<lllti eUlot 
gC'nom att skaffa sig ett filter. Om ill fortfal':\ude 
l'ftel' filtrets inkopplillg !>kulle ha ],änning a v något 
oYiiseu, så bel'itnk att de elektriska sWmingat'ua 
komma, inte bm'a genOl1! belysnillgsnätet utan oeb,i 

gl'uom antellnl·!1 . Och dem kunna \'i inte hjälpa el' 
;ltt bli ,,1\ ' ll1ed . . 'Umin"tonc inte iinnll, ~ll'll merl tideu 
kommer det k;tl1:-;];:e 1'<"ld ock"ii föl' deJl sakell. 

.... ., ..r 
I i 

]\'1[1\.'\..rjC JI-(]L~ ]U,,\ Jr.... JLJ[§']l' ~~'\.. 
I 

:2 (I!ll<)u[l'niillo 1tolle~'l'OlllLJ s l)()lar.I I 

.) J'(JJ1de!l~<lt()r.. t, 0.1 mIll. 1.(1)() ,"olt "iixtoblrvlll. 

lT(>litnxplutta. lOO XFjO x .,[ lJlJrl. 

hiiltnn' ivr siikring, 
~ iikri!lg- :2;,0 '·olt. 1-:2 ilJll[1. 

:2 j, ol e r'l(l e kOJlt.:lktl1~'l~oJ.'. 

"<lJ11ig- ];ontakthylsa. 
ribba t.rolitax Hir 111011 lering- a" ~l)oIHr. I 

I 
I 

I 
I I 


'l'r;'\d, ~k nwa r, sy~t()flex.I .! , _ __l 

/J ul f ärdi!J'( " lörJt i l/ !J8/illrrf sr ll uppifrt/I/. I}d~ f öre illoiJlOul cr;lI!Jcn -i. Iiiilo. 

En kortvågssändare på 400 k ilowatt 

l nOllL kod ÖPIJ11<lS i SaxonLllll'g i JJelln!>ylvn nia en "llyggas ni' .l'lt Ll'rli)! a re - det talas om en effC:'kt P;L 

ny kOl'tvågs:station med en effekt på inte mindre än 1.200 kw, D(' amerikanska ingenjörel'ua experimen
·[00 kw, Denna station skall er>;äHa den gamla KDKA tera dädöl' just nu mecl :200-kilowatts säuclalTÖ1', 

i r itlsburg, Amerikas älsta, Den stationen bör väl bli n[lgonting för våra kort 

)feningen är att sändaren si\. små.ningom skall ,rJO's ]yssua1'e! 
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.1/13 ·!olll/ Il'id8 1röIH8 Iran~portahl" rflr]iomotlagH re, som 
\'j 1"l' l".-: rpr:1(! " i <ll' rflll lllllre l, ha \' i 1111 \"<l rit i t illfälle att 
pronl Pil lI tlfllJ(l ~m" tI;(gnin;c Pro\'nill geu \'e rkstlil lrles inoJll 
Sl.ol'klw lll1 ]l !!. e ll plal ~ Ill er! i ~torl ~ell - norll1 ala motta.!:!:ni ng~ · 
fi id ld ll" lIelell , 0(' hiir(l" ~ ia tiom'rna ,i ro inlll'ick"rle p:'\ dp 
II:l (];.1 '· ;.i.g Wng-(]~ di :1gTalulnen lIec1a n, ar yjlka det. pna ,gä ll er 
Hir \';Ig llillgde r m('llan 20n 6n() meler och d('t andra. fii \' 
n glLingder mell an 1,000 - 2,000 I1l Pkl', nI' ~tn tioner, ~O lll 
ko mmo in !l1 E'<1 god ltö u; l." 1 ~1 r~t ,\'I'k'I, !la 11 tm,i ['kt,'; med ett 
kr:v. ", ocb de ö\'rig-a ~\' : l ~a l'l'. "om doc!, \,11\'0 k!~l't b örb aril, 
mpd en prick, 

::lom tid i;..:-:lJ'p II,ilJlllt , ,il' l jllflk\:llil t' !en hos dl'l1Il<1 1ll0U>1

garC' m,n'k l' L g UL: , ,h'pJ) <I ii man \Tide r pil :I\'~e\'iirt stönp 
ljuchtr,\'ka iin man iir \'an "tt kunn~ ~ijr ;l \'id en 11';l1J~po rta
bel mO [[;lpue, 

l'inlJa, .J, Th'lllwll, BorZä.llljc, har lill s tä llt oss ett paten 
terilt fl ~ k~ k,\'llcl a v ('g-e n tillverkning, K on,' (:ru ktionen är så
I ill\'icla n nrn ii I'k nin .~s \'il nl, ~on l all Wrbindelse m ella n a nten
nen Odl mot taga rCIl il , h ry tes dU ri;!;l'nOm a (t anl'eungenolll
fÖl'ing-e us lll ctnlls (:1 \', sit! a nde i iiudan a \' mol:tagarens an
I ell nlcrlLJiug'. helt ol'h hitllp l: iD. t:e~ ut nr yU ggen, H iirvid 
-Ul tes uutl'llnPll ulltonl<lt i. 'kt i för hi ndelse med e n utanför 
Yll;::-g-e ll Il llonlu:Jcl jo rdl ('(]n il1 ~" . Omkopplingen " kel' sålund a 
inif l'i ln , Sj,ilHl geuolllWl'in ~en nl~ö l'es l1\' elt i?}in.~at rör ay 
i.- (J l<· l'iu~slJl nl:e ri!l l. fi.irsett med C'D stOL' lllutle r [L \ ' samma 
iilllllt' i \'a nl t' rn tl ncl an , luuti rörl't gli de r meta lhtan' ll och 
på den ,[Hd ie a \' rörel. : om kO l1lll1e r 11n u t -idan av husväg
g;en . li r <,llI k (Jp[ll i n;::-~ ano rd l1 iugeu ;ll1bra gl , hes tt ende 11 u \'l.ld
><a kligPII ,n' e t t pa r krafliga f jäd rat'. 

1)('\111 l O l'd l~ \'lIta ell a \' de llJe~ t ii nrlamaI.'enlig-a kon ~truk
U"npl'lw a l' kOlll l1inel'ade ilsk,< kydd orh antf'1 n~ellomfö ringar 
orh ti r "HllIldik( f iirtjäOL :.l\' Pli :<I:o r ~pridnin~, 

Philips Rat/in A-'B ,'tock/w llll, har til l: l:iillt o.~s ,in sena te 
ka tn lllg' 1;\'pr ful oel ek tr is k:1 ce ller tör olika ändam ul , :;å~om 
t elevisi un , ljuell' ilm, hitlI r", dio e tc, j)cs~a celler ii ro fl v huvud
sakligPIl r\·~ olikll trjJe r, d l' l~ e n l kueru ll och flels gasfyllda, 
TilJ (l en Di r ra ty ven ljum lIr 3510 Od l 3511, \'ilka endast 
skilja ' ig fl'~ n Hlra nrlra I11PU a n ('pnde Pll ·torleken , Käns· 
lig:he t n uppguJ' tUl :) mikro W IIJ, vr IUIlll'n \"id cn anod· 
'p~i J1l1 il1 g; av 50 \'o lt, Ano{!ell iil' flnsl1lt e ll till de tre rörbenen 

n l'lI hill' s~'nPII kan man Ut se pä \'i;;~a h[tll i P a ris. :\Iindre 
Illorl e l'll 'l rad iOIJl o tQ1!g' [) re sä ljas a\' »skroth'a ndl a ren» till 
»nnkpriser», Odl el en ;;OIll \"erkligen är teknisk förs l'{\sigpå
Hrp kan hli r hit ta nnviinclbara apparater, som s lum[las bort. 

Det läter litet underligt att ljudfilmen, som ännu inte 
ens är fä rdig, redan sku lle ba kommit på museum, ?lIen så 
är det f aktiskt. Det här åbäl,et är Frankrikes första ljud
film:a pparat, och den står nll i en g lasmonter vid sidan av 
en r a u andra »a nt ikviteter», Radion var knappast äldre, när 
elen hittade vägen till museerna, 

och katoden till toppkontakten, Erforderlig spiinning hos 
anodba tteriet är 100 volt. 

Den ga~fyllcla typen representeras av nr R5Hl, som har 
a \'se \'ii r t s törre känslighet: 20 resp, 30 mikl'oamp, pr lumen 
,id :220 resp, 240 vol U; a nod~pänning-, Vid sa llöga anod
spä nn ingar gÖl' s ig emeJle rti<J en vi~;; tröghet hos cellen 
gä llande, Vid nå!;ot lägre apods piinningar är den na cell 
utmiirkt väl lämpad för ljudf ilmsapparater. 

Den fo toelektriska cellen kopplas medelst ett motstånd 
t ill gallrc>t på första röret i fotocellförs tärkaren, Anoclmot· 
~tdnctet till fo tocellen bör ,ara på 2 till 20 megobm, 

• 
Elek/riska Verkstaden, In,c;elljör C, B, Ha11 88on, Akarp, 

för i marknaden ett au tal olU,a torr likriktnre (koppa rlik
riktare) för likströmseffekter från 2 till 36 ,,'att, Vidare 
finne~ föl' varje typ en passande tmnsformator, som kan 
erb:l 11as fö r alla nä t.' pänningar, iiven onormala, Likriktar· 
enhet och transforma tor levereras ä ven hopbyggda till ett 



POPULÄR RADIO 

chassi, försett med an slutlJingss la dd samt plint föl' likströms
uttag. 

Trots förstklas sigt utförande tillbaudabållas ue~sa delar 
till särdeles förlllllnliga priser, och torde desa mma pa grund 
härav finna spridning även bland amatörerna. 

A/B 'J.'U/"i/ ;; d; Co., Outcbol'{j , har för provning tillställt oss 
sin I'uxehtrömsmottagare ZR 43/T 'reco. Den inbyggda h ög· 
talaren i denna apparat h a r e t t 4·poligt magnetsystem och 
si utröret är en pen tod. 'L t tag finnes för grammofonspelning, 
och mottagaren ur omkopplingsbar för 111}, 127, 2::!0 och 
240 I'olt 25- ocb öO'-perioder s t röm. Alla späuningsförande 
delar uro inbyggda och ::;kyddade för beröriug. 

Vi ba provkört mot tagarcu ett stycke söder om Stockholm, 
och dunid på en kor t inomhusa ntenn kunnat få in åtskilliga 
av stor. ~Lndarna pil. kontiuenlen, sedan Spåuga slutat säntI 
ningen eller utc:;lutits. H eilsberg gick in utan svå righet äveu 
under p.iga cude Spå uga·s(indning. 

:\lottagareu fin ns ä ven för likslrömsdrift, ZR 43/8 Teco. 

Skandi,nav'iska Grammofon A./B ( »]J 'usbondeIl8 Röst»), 
StockhoLm, har för provning tillställt oss ett exemplar a v 
»His Masters Voice» nya radiogrammofon, modell ;;21. Den· 
na är helt viixebtrömsnätans luten, men ~amma apparat 
finnes även för drift frä n lik~trölli,;uät. li:n annan modell 
(560) iir en radiumöbel i samma utförande, men innehållande 
endast radiomoLLagare, som dock är för sedd med kontakter 
för anslutning av Vick-up för gramm ofonförstärkning, 

Det m c,; t frapperand e h os de~'a b, da apparater är det 
ringa anta let instä llningsanordniuga r . De äro båda fuuk
tionalistiska i detta ords verkliga mening. För a I'stämniugen 
finnes blott en ratt, som vrider en inifrå n belyst trum 'kala , 
graderad direkt i vågl ä ngder. judstyrkan regleras m edelst 
en annan ratt, som tjiins tgör vid b:lde radiomottaguing och 
grammofonspeluing såsom volymkoutroll. Vid radiomottag
ning reglerus medels t dens amma graden ay högfrekvensför
~ tärkniug, ~om aypa 'a s ,'Ii, a tt ljudstyrkan blir lagom stor. 
l !'örutom dessa två rattar finn es bara en till, medels t vilken 
s amtliga er forderliga omkopplingar gÖral;, ii. yeusom igång· 
sättning och avstängning av apparaten. Denna ratt har fyra 
lägen: ·trömmen bruten, g rammofon, radio 200-600 m" radio 
l,OO~2,O'O'O m. 

Koustruktionen är för övrigt gjord efter moderna riktliu· 
jer. Hadiomo tLagaren har två skärmgaller-högfrekvenssteg, 
kraftdetektor samt kraftpentod såsom slutrör, Rören äro 
l\larcoui ?lIS4, MS4, M"FlL4 ,~amt PT6:ZG. D et sista ger en 
distortiousfri utgångseffekt av l,;; wat t. Vid grammofou
speluing fungerar detek torröret Så ~ Olll förMurkal'l'Ör. Detek· 
torn m a tar slutrörets galler öl'er en Clougb-kopplad trans· 
formator. 

Deu inbyggda elektrOdynamiska högtalaren är av hög 
kvalitet. P å viixels trölllsmodellen har densamma permanent 
fältmagnet. Grammofoumotol'l1 är här en induktioDsmotor. 
;)lottagareu och motorn iiro var föl' sig omkopplingSbara till 
alla förekolllmande nätspänningar, 

Vid provning a v apparateu bpfallus känslighe ten hus mut
tagaren va ra synnerligen stor, så a tt ett mycket ~ tort an ta l 
utländska rnndracliostationer kuude tagns in vid am'äudniug' 
aven ordinär utomhusantenn unller gyun;;a mma Jl1 otta.:mings· 
förhållanclen. Selektivitet ('n ;ir avseyiirt stöne iiu "'lrl man 

Populär Radios frågeavdeln. 
hålles t. v. öppen för telefonförfrågningar: 
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iir vall vill träu de I'auliga alJvuratema med euua ' t e tL hög
rrekvensstcg. L]ullk nlli te leu ,i r mycket god, bilrle v id r adio· 
mottagning Oel1 gramlllofunspelnin g, 

• 
IV. R,un!says 'J.'orrVatl crijaori k , IAnlcujJinu, Ilar lilbtiillt 

uss ett auodbn LLed för provuing,". V i a te rkOlllma efter töre
taget urladlluingsprol' med en kuna , som ,bal' IJat terieL:.; 
livsiä ngd under uonuala urift~förhallandelJ, 

B l ektr; 'ku dktielJula{Jet j) r ic BOr.'lstl'Öm, J1ullln iJ, har föl' 
prOl'uing t ill ~tällL o 's en li LeD eld:trodyua miSl, hög ta lare 
av märket »;)lagnal'ox». D('n~alllma iiI' inby "gd i en prydlig 
lada a v bakelit , med t!imen siuneruH mindre an vid högtalare 
i allmänhet. l ,u.da ns bak 'ida tir i de l närma s te helt öppen 
för ljudet, I'arigenom ulJ(.l\' ik es s. k . hldljud. l.'als trömsspolen 
är ltlgohmig oeh en passande t rulJsf ur rua tor ii r inbyggd i 
lå clau. 1'iiltmugneten mnta ' f niu lik t rölll s ntitc l oc.b urar 
vid :Z:W volts natspäuning eu s trölJl al' ncla;; t 50 milliamp. 

Vi ha vrovat högtalare ll med en Ie;r 'Liixka re llled tvenue 
kraftpeutodel' i parallell pil ~ l L1 tcL. P entodt!ll är ~om bekant 
det idealiska slutl'öre t tÖI' en elektrodynam h k lJög ta la r e. 
Ljudkvaliteteu visade sig' I'a ra lll yck t god och ~aviil bas ~om 
övertoner ko=o fram till lredsstii lluude. 

., 

I;;. ' .)iy GHAi\ll\lOFO~l\lO'l'OR 

A/B Broman J' H elldlm, Stockhulm, för i mal'kuaClen en 
grammofoumotor a I' h lt n y l,o lls t ru klion , bcu 'Lmncl ::;AJA. 
.\lotorn Hl' uv synkroutyp. d . , . ~ . den kan e j s juh' sta rta , 
utan maste bibringa ., en I' iss ro tatl()lJ ~ha~ Li g-he t uriil'an . De t
ta ordnas här pa s tL s iitt , atr man ge r ::; ki vl rt llrikell en puj']' , 
.. il. utt den kommer upp i eller öl'er lien riktiga h as t ighe te:u 
(78 va rv pr minut), D elta brukar man ju rör del m e ·t a 
äuda göra vid and m s la g aY grammoIoul'erk, rör att lippa 
den limgsallluJa ig ;lng~ä t tniug u. Si, s uan m Oloru nu kom· 
mit upp till lien rii eta bast ighe tcu, så fortsä tte r den att 
SUUl'l'a ffi d delllla hastighet nv 'IS I'an'/miuut, och omlopps, 
talet l,au ej ändras genom e;,:,empeh 'is den ökad ' lJe lu.::blingen 
vid e t t f urLi ..s imo, som ti r 1allet m ed vanliga fjäd erverk 
eller motorer. Dessutom ve t lliall med ' ä kerheL, aLL vll l'V t rtlet 
iir just det rätta , d. y, s . S!lIDma som det skivau är ins pelacl 
med, (Att l'iS., ll ,;kiv1abrikat äro a I' ~eddil a lt uppspelas vid 
80 varv/minut i stä lle L r ör T torde va r a utan prak tisk be
tydelse). Härigenum tillför 'Hkr, ,, :.lte l'givni llgen s Wr:'l t ll möj 
liga "rad a v nuturtrohc t. 

Bl:111d övriga fiirdelar hos ueLJna n~' u gramlllofonlllotor 
kuuna Yi DällJua fö!jaulle: 

l. 	luga stöl'ningal'. 
2. 	 Omloppstulet oberoeutle a y l1 iit 'pänningen' I'luia lione r. 
3. 	 Skivtallrikell clirektdriveu, sil ledes ingen k ugg växel ell('r 

remtrrtnsmi. >; iolJ. 
4. 	 SakIlar ko!lf~k tor och bors tar. 
5. Kall glI oavbrutet u tnn a lt bli öI'crhcttad, 

6, StOl' driHs;ikerhet och la ug Ii vsl ii.ngcl. 

T. 	 :->alma r l' ~ulator oe11 h as tig-lJets ins tällning. 
8. L :'tg eUula förbruknint;. 10 11. 12 watt , 

\J, Sma dimellSiouer j djupled, , O r psp, 50' mUl. 

SAJA·motorn firlUcs för olika uä I SIJii nni ngar, en typ föl' 


10~12ö volt och en [i;r 20 ;!J O' volt. En tredje t~' !l äl' 

Eleganta ocl1. so lida 
Mottagare- och HögtaJarelådor. Skå p och 

Bord i Ek, V alnöt eller Björk , billigast fr ån 
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omkopplingsbar fö l' olika spänningar mellan l Oci ;!GO volt. mer! lite t s m,°tnä ttn, "enti me ntaln hbloripl', Det kan IHrt in
Periodtalet iir 50, D es:>u t on l finl1n ~ lye nne olika storl eka r, tl'i't ffa , att lIliln 1"11' l'l l intI'y(']; a " Pli elpfnnt som har all mö
en tyng re m odell Ol'll en IiilIll r e, :\Ioto rn ,;iiU es Lills nlUmans tia i ,'iil'lll'ell all i;ita lJli n It trumpll n e r ""d ~OlH liggpr f ram
mell s kivta llrik m eel 2G e llp)' :'\0 cm, diilllle tN till et t syn för 11 0no ll1 , III' r]'.\ill y iiI.' ut"n t\'eka ll en a\' , ';ha allra hi1 5tn 
uerligf~ ll mol!p ra t lll'h, J) (> 1l kan p,'i\'PtYi s l ll'i\';l ~ ell l1nsl Illed g \, ilm mofo !ls al' ,[(n l'p, II a ll kall Iili den bä " tu <1" d em ,tlln, om 
, ' ,i xelst rli!ll, Ilara repertoaren "illj (,, ~ pU er li lr t s triing:t l'e ];nl", 

Slntlig0n en tll'ag~ [Jr l~;; ki\':t. ,sllela(l a " Hn gna l' ~lln(]Qnist.'; 
k\'int011. » (lttI IIJPr~s\'l.tI ~ l' lI» o(' Jt »En liten ~ ]; iillllull;.:'e» ( X 

_l i R S [(' lIska BICkfl'OlllGf/lu' f , 'I', ,1 mä l, I'illn 'rk ,ll' Pil d pI :l()!)!) iiI' (' II s nk ,")111 lllan got t knn l' ekOlIJ meu(lera, i;"(,11 Olll 

rlNnljel' 1';;1' rnd ioiinclam ,o,l ,,1"0'" l1;i ttran~lo nn n lot'er , d l' (h S nt:lll inte ,s,iii!,' s kllllp ":11'<1 oiil'.skilt fi il'tjn s t i n('un o. s orts mu 
I'l!' och lagfrek \,('llst 1'1111 ,- rU l'ln a torer. Fil' Illa 11 , In,lllg[ll' ip:n el'- s ik, ])r l iir (-'Il fa rt 0('11 kliim ii" N denna ~ kint . , om n iinn: l,t 
1':ll'e n11 et i fl';i,~;l (1 111 lin<!llingar ti ll c leklri...;I,a :lpPHr:itpr ,1\' P:"llllillllt'r Dill ~Jl('llllfltl.']ltJjl':lrll:1," bii ,..; ta , ' 
o lika ,slag ii r lilliimpal! ,' id k onslntkti oll f' Il, Si;rskild \'ikl 
liar lag ts \'il! utt isolatio l}(' n illil' deu lJä ,..;ta möjli ga, RttluullH 
,i 1'0 ,111:i lilldltinga l' \'id lIlil'tl' an,-I'Ol'lll alol'e r och dl' () .,.~ I,ll' 
»n1 cUl1lll i,-o lerade» 0 ('11 riina e j ill\' l'l'ka n a" luften s fukti o' 

IlPt , D01l11a i ;:oleriJJgti rnetod me(]för iiven, att de olika \'an':;l 
fixera s iubördes, ~i't att ingen förs k jutning senare kan ske, 

Yi ale r komm a "ennre Ull olika t yp e r ;1;' transformatorer 	 (Forts , Idn s id, 1,,2,) 
och dros,,, ln\' merl ntföl'li~a da ta s"lnt pron1in :,: ,' resulta l' , 

tel'en GO ,Vi'}', Elllip:!, formeln :3 lJUr kl'etsen ~ mnximlll11- or h 
lllini\llum \';'h~'liiu g:tl0r M, l'l'spek1'i\'le 

l, IIl :lX, 2G,7 r -i .'iU = tiGG m" 

r", 1I I. mill, = :2G,7 V;IO "'" JS!) JII,J 	 L 
1>:", ,'i kru ,'a, MI' \';,igliing-tl sv :ll'intiotteu skall \':11';'1 jlropOI'G rrunmofonindu§!rien§ 	 tiolll'l I llIol ~ knl :1 Il,' \'\'itllli ng, m ttstr koutl"lIsa torn n11 t,i\. b~' ;::

,,,t l ~ ;;ii. ni t " tk lii llg'c1sf ö r iin(]rillg'p n lU' ,g]' :1(1 lili,' 

,')GG - I SfJ 
v = ~ NUJlheter CVVd 
 lUO 

Yi(] instiillninc: ]J,"I skalan s n:I'e grafl blir \"l.c:liingd e n rlr! 

I. II = ]~!) -I- 3, 17 n meter, 

0,,11 JlH' t! I ('t! Il i IIg' ;1\' tl ptta ,',i1'(l e kunna ,'i !ler,iknn k OlllleJl
s:l tol'\' iinlet ,'iel \':lrj(' ill...;rii ll 11ill,~' g'enolll Htt tl1 I' il l fO),\ll pln :1. 

Yi f i,lltn d :1 alt 

JS!) -I- :t77 11 
( 'n 

:2G.' 
m 'h ,1(, I111a f o rmel lillfred~~ t i ill e:' '1\' en vHl'i a bel konclensa to r 
,'ars kapacitpIsklln-a i f ö rhiiIlande till skalans nielnings \'in
kel La r d e t fiir!oPP som \'iSil~ vid U vu fig, 3, 

K p;i 'amllta figur vis,ll' , IJUI' konne ns:1torns rotorplil tnr 
kunlla form:ts J'iir Mt wall skall fll f rnm den kapacitetskul'\'il 
,..;(;]n kl', i "e,,,;, SI 1t 1' 1i;.:'en fin il S Il å fig, ::I ocks:", kretsens f rek\,(~ Jt.' 
o(,h ";I;::l iingd , i.I'"nl f unkt ion n y s kal an~ iustiillniug', ;\1all 
"lts(' \'\'e l"ll' att kun':ln f iir dgl iing'll s\,;1l'i:ttionen iiI' en riit 
linjl;, \'ilk(' t iiI' i i;wre llss tiimnwlse Jfl e cl d et t1Ilpstiillc1n kra 
,'p!'. Dii remo t. iiI' fl'ek\,(~ Il ;; ku\'\':tll ;; I'jinl1i,g,t böjd. om ocks:1 
i millll!' p ,'"1"111 iin den ":11' el lt \'i au"iillde knllacitt>tsko!l(lPII 
,..;ar-o rtl , L:tler lit mi , 11Itionel'lI:l s fl'p];:" en s lig'g;) til l grund 
fiit' in ~ tiillning'P ll. sa tI]lpn,h Jllftll si'tlunda :t1I(' id nt t !llnn 
1',0,1' sl'atiolle J'lI:l ''' flllllt1:ln,~',\'ttr a d(' P:l "I,nlnll s fiil'stn grarler, 

T'ndcr spn :l re :"tr 11,11' plll pllprti,l lltn'r:k ling'(,1l .(('.iort. all' 
1'11IHlrac1i"sl 'II'iOlwrll :ts \' :I,g' liiu;::'r! l' r [;l,shtiillt, s il. :ttt fl' ek\'(' II ,' 
;1" ,..;l iuH[f't lIlpllan 1\':'[ p ,ol \':tI':ItHlril f ölj 'I1Hle ~ tatio)l er nlltic1 
iiI' ,lpt,"nmmn, Jlii,nli;,: plI ~) kil o(',Y c'les, ] le t ;;1' l1iil'J'iir iin s k\',il'!', 
at!: a , ' sl'iinl\lill ,~,skI' P t sf' n,..; 1'I'e!-.: \'PIlSkltl'\';( jir l'iittinji,!),' l ,st,ilJN 
fiil' ,' ;",~liing' t];':klln' :ln 0('11 r! e tta liar lett till ];oll ,'(ruktioll :tY 
konrl e ns" IIIl'l1 med ri;tlinjig frpk,' en skn n ' ll, 

Nätanslutna apparater 
för li k: och växelström av högsta kvalite och effeb 

tivitet. 2, rör J35: -, 3' rörs IS5: - kronor, 

Aterfå'rsiiljare antagas. 

ERIC BERGQVIST MOTALA 

1f-llslJOildc lI 8 R.ii st har denna IUlllln(] ",i iJl l' o,'" blall(l ann 'll' 
en föl'lriiffli"" Gre,' illiu s-it lS[Jt lning i ~l'rie Ll '1\' !101Iltliim 0]1('
\'f'Uskivo\'. ]) ' nDa gun g ,il' d l'(' " Tig;':lll'stnLl e ll t ell» (~ 211) 
som ]lresentern~ lU ed flel'il ~ ' JlI)(>\'li gfl, me\' (' Il e r lItindl'(' ]iitf' 
ille lltifierarJe s oli s te\', Dell ,prielI kUJn]>l e t t ,il' n,i;,!'llntin,!2: extra 
i f'IL grnm mofo llbilJlio tek , 

~Ia l'ek \\'elH-' r hul' tillsamman l1l('tl Fh-e So n,!2's gjort t?-tt 
p otpurri fI'- "r'!llngN, och audra k U.fll];1 mel otl ie r. »T: ns ke nn t 
j ed e r» (]i}J[ t;;:;-t) iiI' en god hi ;: tor in, on, or~ l, ,"; :l inte ,-.;;1 (liir 
blixtrande. Kalls k(' ,skull Ill:ltl ' -:lra tysk fijr :l lt flir" t li. si~ 

riktigt ]la el e n, 
l'hilarJelp!lifl SYlllphon~' Ol'(:!t l',..;tra sUr fi.ir en »CU nll (' n 

snitt?-» (1) ISIG), Dirigent iiI' 1,e01'ol(l Rtoko\\'ski, P e n ,ski\'n n 
..' knlle, 0I1l bara d e teklli!';ka rp ,"l1rse\,J1a " ar it i 11 h'" Jnt?-d (lp 
mllsilmli s kn, Ila kUn tlflt bli e tl rekorc! , Aknstik en i inspcl
uing" lokale Jl JU'tste Iliir ha \' ,uit mindre fii rc!ela1;ti l' och 
fliljden IHlr 1I1h'i t att lnan Hitt en ,~ki\'il nl n n n ih:on ri k t i;::' 
1l:lkgrnnl'[ ]lit (len e na ,id,1\t oclt m ed elltl:I ,"; 1 Il:th' ' hak;::l'tllltl 
11:'1 flen uUllm, 

l-in jlialloski\'a :lY Hai e t1;t ('os ta, llPv1ap:aud e »S\\'in ,~ high » 
0(']1 »"'Jla(' ,good am I ,yit!tout ,\'on» (l~:lODG ) hiir till <lP [)iilt n' 
!'Hkpl'na illOll! sin g'~DI'e. 

./n",i Björling' s jnnger »Carlll(' la » m'h »T:lnl is sPI'(,llnd » (X 
;~'O:2.) , ])el iiI' jlopnliira , k:ln,l, p JI :'t;::- ot , 'ii! s('nl inwu l' ,tla ,..; akpl', 
snIlJ s;.i k0I't' kunna l'iikna )la en JII~'Ck0t. "tor J1ulllik. 

I l('["'IIllJlt'l gli 11 e r »!<'ör de j och \ll0j » Oell »13lil lIii !.tp r» (X 
;f i'O(;), sjun.!(IJ;t fl" Syen (L\i ll," som JlU ii,e r,g"Lt till Husbon
dell s Hi is !'. Som tlnll sskinl ,il' de nIla snk Illmiirl, t, JIt(,1l mal l 
~'iI! g:,il'll'1 y ttp rlig-lll' e , ':l1'na hr tL\iI!~' för ' ltt gl' ,..;ig i kasl' 

TORRLIKRIKTARE 
samt Transformatorer härtill ävensom kom

pletta Chassis. Begär prislistor. 

Elektrotekniska Verkstaden 
Åkarp 
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~YA <eD RA M M O IFO ~ S Il UV/O R 
MAJ 1931 

Under denna rubrik Jämnar p O P U L Ä R R A D I O en Fullständig Förteckning över nya grammoFonski
v or, som under månaden utsänts i handeln. UppgiFterna ha lämnats av respektive grammonFonFirmor. 

NI har sålunda här en samlad översikt av nytt, som Finnes att välja pä, 
och Slipper bläddra i en massa kataloger. 

Förkortnin gar: (rit) refriin gsa\ng. S iffra n (20) efter katulognunlre t 1Jet~'d er 20 cm. ttk l\'t'\ , siffran (30) h e tyucl' 30 cm. ski
\o r • .l' inD l"8 i ngen äiffra utSfl.tt eft~r katalognu mre t är !;1;;; h~ nn 23 4.:1n . 

c LUlVffiIA. 
n. 	 (', ~ h·nlllhld:.. t . B r nnkcb E" I' J.rs tol·g 13. 

StocJchohn, Odl H~il6irll;borg . 

KONSEP'l';\H;sm: ORHESl'ER, 
~ .\· mrolli 1\0 . ~ i J)-DUl', ~ (1(.\. (S il H' liu 'S . ) 

~Y.ll\~~: )lIi ~l'kl·sl(' l'. (Dir,: h njfl llll fl .) IjX 
..(J- " .. 	 ("O.) 

~:nutolli Xo. :! i ))-Hur. Dill. D. - lll\:un>.lwk 
s\'it ~l : )n1i'l'm e~7.o . (Silw l i u s.) ~Yll1 fOlli()l"' 
i<e"t"l'. ( ]l Ir . : l,n jHll u", ) r.~ .•{ (:;0.)

u" t r p mu~JH>tijrel'l1It. liOLp . J)('I 1 & :.!. 
(I" r i /lll .) COlJl't S)'mpl1l1IJ) ' O...·h. DX ~(J 
::0.) 

J ~ ·I·; ,;tuditl nt iUfI . l\. u Jl sl~1'lva l ~. l ';H I)nnn. 
KOH se l"tv :ll :-:. (\\ 'u.I<1tl!ufeL) Jall ll i\S .fa coh:-: 
1':/I "~ llIblc. uns;:; (:~U.) 

B t' lhnansmt' lo(liel', l'otp. ])e! ] &. :!. ( :\1' 1' . : 
,\, (' ,." he·l'':';.) Sloc: kholms Rad iu ,o l'k. ] :ajO-l 
(;j".) 

I'r tLn J,:"n m lu g lada, tid e r , J'o f" . ])1.., 1 1 & 2. 
( !-;anuell.) l on sertorl<, 8,1(;, :, 

' · ... r f> 1I 1ii mt'loili (·l' . l'o tt}. D e l 1 & ~. (:'40 1111(' 11 .) 
h~)nR"rl'torJ,. ~H L 

~H'nslut. ~ll e lmf\llI~1t tflr. ]>n i ll. De l 1 &. 2. 
(Sandel!.) .KODsr" lork, !!4&a. 

lIjtirtuts s a.ka . (Å Kt.l'Ölll.) A fton.tll'lJI.Lr . 
(Berg.) (; i 'I~I:l l\'uge l be l' g~ Or k . . "",i-I:!. 

(iunlln. visor Hytry elao i f\l' . P otp. J) (l l 1 & 2. 
(Ah lbcrg- & ;':n II d cl1. ) l ; n lI i~ Ork . (rs,) 

,~OH. 

l g~"iiiir , Po l p, D el l & 2. (::kll lllell.) Gnll is 
Ork, ("".) ";075, 

.lns- Jllinn s fle n IjO \ ·ft. ti den. j'OI p, Dej 1 8:.. ~. 
(Ah lber!!.) !,;a IIis rk. 81;70. 

Jl ol hnl1n, Polp, D"l l k :2. (Arr. : .'\.nk<,r.) 
ClJar lcston Se l'eu"dc l' s, H331. 

Jh·( VHr pan .l!'J'e,lf·rik~lH·I'g- - o g a rull' e 
,",tellel'. ( ..1 uhl·'I'llOl l1!St·U , :Il'l',: R~CS t'IJ.) 
l'otn. Del l & ~ , Clla,teRton S0l'l' Il ,,, ters. 
U~:l~. 

Raskn -Jijmän 111111 " Potp, Del l , - ~. (AII I
ht·r;..;·,) Purarnoulltork , ( r'R. ) l ~,I:):2 , 

Fn~lll n :1l' Odl f,W.r rul1. Potp . 0(',1 1 & :!. (Lij( 
:';: 1'1'11 . J Gii s ta Fog(' Il) f' fg-~ Otk. n 2..J()(1l. 

), 'I'alJuh .iU Sf' ,· ll : )'fnl'sch. ( ' ·\ ' a ;..: Il Cl',) 
tl :\illtl)l : J\ral'~c lL, ('~c nli.) CulllJld.ia :\Tili 
,:in)!'k. DC ~fj, 

)<\: i instlf"rlt~h(" IL Yn1s. - ROloa'n nilS ,l p Jll ~jj 
tl(,ll. K()Jl ~l'rt\';l Is, (S~ rau sl'.: [':dl1:11"(\1I 
l" luhhs dn l'(,l'J'oll:-> O rk , 1H' !Il. 

I~RTn., S.\~G ETC. 
JC..OH S f, .·t i (j,Du.' för' ]ljano. ::-.. tlt'l . nIur.a rt, ) 

Rl'ns t "(III l> o hll:'inyi, piano 1IlC'(,1 ork, L 
~21~ IR (:iO.) 

HIHnnnu\. u!Hlaluza. (Sarnsntf',) - Jfo:t.url<H, 
( ~ar'%..,·d... i.) Rr()llil'ila,~' l1uul' rmun, Yi o lill 
lIled [,in no. L 1:~:l~ (:lO.) 

Du iå.r F4Ulla r o. (A l l'n! ll .) Jt' A' ~f\r f o r mi t 
öje . (SjÖ gT P Il ,) )Illl'iannc ).! Ul'HPl', ;';0)) 1':1 n 
lIIell o rk . 1:;I)OJ (:llI,) 

'1'\"11 l:"nnlla bdHlopsI'01 n gf'!'. - Dobrynju 
~Hdtit~dl. (Aljtl~l..'bus S:illg".) (;l·t..~t s('hani~ 
norr. DO!'llko,n c h sköI'01l . nx ]2Q (::0.) 

JI}Jarht'rul'('l1 i Sfwillo J) : ~e 11 rnio I101ll C' S!l · 
'kl' . (l{O .. ~in1.) I.IZ O'ln,l: ~I:li piu ~fLza. 
(r,~O IlCn ru 110. ) Hoherto d' .\ "" , io, te ll o !' 
1JI ('il ork, C Q 70~U . 

" .Hi nt n t l jl\. - SJ)ånu, ~pinJ1. !'\'cll~ka Xn
Lluua lki.iL'f'll )'n .... S,·en skPII . 7088. 

'l' ..~ trn.)lnnU t' j iin io l·. (J-\."ii r ling. ) - Vi ~1cfl 
tälln till e n l'olig-el' dSl n~. !\1011n· i tol fi . !-'ang· 

.k ör e n Iris . 8437. 
Xii< dansen gå r i Bjiirc, (Rkstedt .) - ,TlIng

fJ'un gid;;: :H lunde·n o c n s l, ö nn , Fo ll,dsa. 
U~;iuerlUan) S~ln s:k öl'pn Iris , 8l:~S, 

Hö,' oss S '· ,·a. - :-o. h' starh: du JjnfH'. ls l'iu
uaJ·\' uh:t. (W cnncl' I)PI'~,) Ke l l' l e! rs:.lll;: s iilL· 
s kape t. >14 :; 1. 

:'\attll'en t)(:h h';iidat. (Lindblad.) - Sjung. 
,..jullj.!' brutomnd, ' \' 11~. (~ ijde rl1l : lo . ) J-\: nlt·~ 
!I..'tt:-:i\ 1l~~H lb ku.JI('r. ~-!;j.). 

{ Jri \'1ll' h ugl'. (Arr. : ~ \I [ \' (> n .) J)p IIlulltru 
JlIllsil.cuntt· IlU, (JUr(·itl~.) f-\.\":trt(\ ll:-:<'inp,·· 
~iill .. ka [lP!. ~..t.)(;, 

~tlltl(:lltsl'i.n .lr('JI. (I'rins t:u:-dn f".) .En s){~nn
lIiugen~ , ·i""lI. (KilJ'lillg", ) l-\:\':ll'tl'lt :-:'=t Tl;.:> 
,li l1 ,kap,'1. ;"1;:;7. 

f)nll lt l"1t1. !;~i.JI ){ - .Jag- " t~ t I·'tt JHIHI, ( Linll 
b lH U,) - ~tenL)UcJ.:Fio g-O ~ HIII·. (I((jrlillg. ) 
l\.vHrtf'tt:-). i l!~sii l bkapel, \'43~ · . 

S i,ng-t't\ ghlrna. (Lilltlhlatl.) 1~l ilrl1 H t j ii.1' 

1I::l . ( \\.ptt c 1'1 i II~::.) K ' ·:1 !"t ro I t l" :t I\g':.:iill s. k :IlI(·l. 
f:.:4U:-,. 

l ' nder rönll od. syrell. (Palm.) -- Dul-
IIlHrs(·h . ("'id('Pll, J [{\"n I' l t' l t ~; \ng':-:illlsk:1' 
Pet. 840G. 

Ol'( e- U:-i ~,j()II,=-. (Li Ilu hind ,) - Spehnn ll~\ ' i:-ill. 


(\Yiuf'l'll.) !-\..,· al't (>it:'ia n g' ~ ii IJ ;-.ka LJ {!t. ~·Hi7. 


Ert ""u.mmal. nlls. (Uuthst.l·iim.) - BftA'Hh~lJe. 


(K.:.impe.) ~[al'io Glllli, \'io liJt 111('fl p hU LO. 
] S,I~O. 

:.xII ]{ollunn de Rn'rh;ke. (Klh·lill ,~·.) - roJ, , ' p 
l'i gt-! !oI fhlgg~,. (AIC,·(' u.) ~\' eIl~ I·{U ...'ntioJlal· 
kön' lI » J)t~ S ·renske», ~(10.)5· I·'. 

Si;" , .i',', .,II,U, ( Solo : JOhflll ti xon .) (\\'old
fa rt.) - .Jag g år j l n!ol~n tllulolr . Full,, 
"t83 . ~\' (' !l:-:ka Nn.tional kören ) D e S"0 11 ' 
ske» . 2(jOJ!) -,L', 

H e j dunkom, (A rr.: >ln,uIJo lll.) nct Yfl" 
dnn~ bOl·t i Yii,q-en . ( L 'l"rllb c l't .) ",ulIuncs
J':UIllCl'ntPllc. D K Il. 

J t: n Mu ng e rS bön . (H.c hnd g'(' l'.) - .;\ 1\ 1' fjor
d en e l>lunel'. (P:1ll lsc tl .) Sa lldJl e8k Hm l '\' :1~ 
ten" , I..I:\" ;:0. 

,)E n ,nidsoJnWanlittts tlröJn )) ; BruIlop:,nnnl'xch. 
()Jr:J]fl eh;uh:L)' »},uheugrin » : nl'ii ll o l\~ 
m:u·.'"\ t'h. ( \ ....Pa g·n 0 l' .) (~ll \' u ti n :\rnr l (,~lll , ~l l'. 
",PI. ])B ~!)R, 

~nll,'JllIhH "r ..lItz. ("'nio 11'lIre.) J.eill:'"hna. 
ahulu. (K in;.."".) Tl(ln o lulll PJa,\'l'l"~. [IB :.:-I-t\. 

1,' l'iih lingsst imHlt>-Jt. I~on:-)( ' l·t\·o.l~. ud 1 & ~. 
(SlrRu~ s ,) H:l\\"iC''l; & LUlldaucl'. pianu. 
nv ~:J :l. 

POPllL.MUIl'Sm: ORKESTEr{, 
Grtlnhll('kH\'Hls;~n, C\l:l l,(,lls~on.) .·\ I111C'· 

) I :ll'i.· ~ fi,rs{ a 11:11. "nl ~. ( \\ ':thJ:-:friiUl.) 
.'alI l'l s 'yh fl l~kd ll tl'lt . ]fl~07. 

~tYl'nlHlIs''' 1l1'''C''Il. C\I ai·l' lI ~~ (1I1.) _. T(' fIalIs 
111 (" J\:arl~ttltöserH. ( I · llV~tl'ijlll . ) .rnJll"I ~ 
:\")· ltpt,I,,·illtett. IH 117. 

T,ille h'öken, man .it'.f: jl,ke !';h~·t~ flu tfl llpm ',' 
Foxtl'ot. (Fo lk" & ' COI'II('ll u,.) J. ~· tt~J'
n d .... en. (CarJ ~(' n & 1' ('[(' 1·~ (l11.) Co luJllbin 
Dnn,ork. r ~ . ) DI) l~,H , 

Ack, d ejinI\. natt. V:1I ~ . (VC'cdli & Fing-al.) 
Eli v e lc 1DC{odi. YflJ:.:. ( ~ r1J l(lb {,l'g' S· 1f (\l{l. Il· 
dN.) Ollo Lin I'.' I OU < Ork. (r •. ) l S ,.~!). 

DrÖJllnlar. Fo x t rot. - XiiI' stJ;irnoJ'na tÖIl
(lus i natten. V:lis, (L lIfl(lJ:!.'I'(' n . ) Jo; . Lund . 
;': I'~n, Ort" (rH.) J)~ :i.-,1. 

J~R l1 n.l" ,·al s(' n, (Folkl'lin ,'x 0'("0111101'.) 
Dnla.jazzf'II , Step, (:Iloana &. "'l u,I" g"'/I .) 
'.rip -Top llan,!. (ri;,) J)~ 012. 

:"\ t\.I:" l e tol'pnllJH' n . (Ivar. I U n njo-tlolk:l. 
Co luntu in nr:lg-~ p(~ls(lI'J.;:. D~ G:21. 

i)fful ,;knll vorv. t\'1 n iir mune n l r l· . l'·oxtrut· 
(Lundahl.) SYlInn en I.,"c ·ka. V:Il~ , 
()(unlhc & Landahl. ) Redv itt Da n!! . (r~, ) 
D:; 1i30. 

hahel!. StC'jl. (Syl\'ain- Karl · gwert.) Char
JI~~ t(J1l ~t.' l' L'; ladt'l's (n·:.) Ji:alln 1l1e-j han.... 
fö,' Osk II', \' al , . (:I(orri s- :\Iorl'is .) Ollo 
Lin g to nti Ork, ( eg, ) D: r;3a. 

l~ n t;' ng i \'ccluln. l'~o ~:t . l' ot. (li'olkclin & 
S c ul eich,) - "le,1 Z'l-iln p :\ ö.lersjö , 't'lg , 
Ya "'- (Folkelin & .\ lilill .) ZU " " Ean,l ( " ' .)
n: 1137. 

Rin. l~' oxt l'Or. (Ca J'RO Il , i\Inl'tin & Bl'win.) _ . 
Ji.ii.nn U<"J ,,0111 hemJIm.. On{· ~(I ·p . (}t'olJ~f'lill 
& AhiiII.) Col um b ia DnJl "u l' k. ( rs.) HR (j·IU. 

l<\: i ng,.. l{or~"~H. J\lo""trot. (Gaj' & (~l'a llltlli.) 
- ( ~ t' e il. nllu.t htoO l on·. l"oXIl'ul. ( Ka hn .) 
Ha)" Stnri tn~ Ork. ( ..s .) CH n. 

Swing 10w, S\\"f~('t ('hnriot. l t'oxtrot. 
The-rc '", 4l n c ulOl'e rh·e r to ('rOSR. Jj'ox
tl'Ot. j Arr.; 'l'r·clUain.:,) Paul 'l'remai u l'. 
Ork . (1' ".) CH Ul. 

StpnnlUoflt B ill. ~lev , - 'Vhe n <hl:)' S wor]o~ 
~lll b(., tluu.(' . l ' oxt.L'o L (Arr.: '.frl -maine,) 
l'all l Tr(>lI1U l111 'S O l'l~ . (1'5,) C'B l;{R 

Lo\'('>. 	 jli; li1u' a ~lI n~ . li'oX l l' ot , S ay " 011 1" , 
t'lh~rie. Foxtrot. (Roh in OJl, 'Yaggn c r, et)
ll('ll y <.\:. YOlllltf.lIl~,) J a.' !': Pa r rw:s O l'k, 
(l's.) Cl.I 174. ' 

Jt 's a great life, Foxll'ot. (Whiti n g, ella,,' 
& Dul)in.) L" r F. : nCltal'lllöreU pli lilla 
J... :lt" ee ( I). - .A l\\'HY8 in ull wnys . Voxtrot. 
(\\,hiting, Harlillg & ltohin.) Merlc .rohn 
~o r" Ork. (rs ,) CB 2](:. 

,Just ,.. littIo whiI • . Val s, (Berlin.) D"Jt :;d
\'in~ 01'1,:.. (1' .1. ) - l\ln .rbc H's lo\~(', lt'oxtrlll. 
CAJ itch~ll , Go t l.lCI' & ~lc y('r,) Bert Lo",", 
Ork, (l's . ) CB ~17. 

lt'!oI not you. Fox.trot. - There'!'oj al"'R\'M 
to-mor ro \\ . Fo xtrot. (lt'urbcl', .B lli s &. Clla~ 
rig.) ' 1' : ' StU IJ!1 111' ond sin!!». Ha\' St.n 
ril"" Ol'k, (r . . ) ' B 219 . ' 

nlue Ilgo in. Foxtro t . - Onc luo n ' waltz. 
(FiPl d s &. !\lcHug-h .) I)lan" Tl'oulHHlo ul's. 
( l' ~ .) en ~~j . 

On u llttle hIlJ('on~'" iu SIwin, I I' o"\.ll'OI. 
I,'ox t rot. (~Ial n N'k '" 'f rum lrll uer .) ,Jack 
(Kl",in , 10 f; ol r & 1)011. ) - Chon-l'Iwu. 
J'n ," Il ('~ Ork, (r .. ) en 2~S, 

SWf'f'th enrt of In.' Atlld L- u t tlny~. Foxtl"ol. 
(:-:imon ,,-, & Ka lln ,) rJ'ed 'Vnlla c l"s Ul'l.:.. 
(1':-.:.) - J .any p lll.Y ~~Our J11111l0nlinp. F llx · 
t rot. (Lp ":lHt &. Ca(·~;)I' .) R<.'1l ScJ dn:.: Ork . 
("'.) CH ":1IJ. 

R~' a Jazy l 'OUllh'Y lnll f'. FOxl rot. (Gr(>cl\ & 
Slt·pt . ) .- :.'\(akin' ,vil 'ky wud.::y down in 
" ·aildJd . Foxll'lJt. (CU\':1I1:lugh, ( ' urti s. 
l'o \\'t'lI .. L~I : 1C & lI n fl lll:lJlIl .) J~ilh' (~" ltOI1 S 
Ork. (r,.) DC; lOn. ' 

L~l \~ioh,tt·r ;t. ' l'n ll J.!O. (I'ndilln. \\' il h'!lpt7. ,\.
Saillt·(:rillli p l' . ) Pt'lH'" ttt . \1'1' . n,· Tfln~(l 
H:1C'ho . . f(J ~~ X. l ,lIc(' LC's is Ork. DC J07 . 

}('II (leIlIt' nn ~liidi di .... g-nn:J: (' XA.eht. Fox~ 
j rot. - .Urin Glii<.>l{ hi!'it lIn . Ynl~. (.JUl'. 
1I1illlll. H, ' rn!111 0 1' & Ö:-;'·('l'l'0 i(' h (? l' .) COJlllll 
Id a Tanz-Ord!. (rs,) D\Y ~O~:1. 

}1\'STR.. SÅNG ETC, 
))J~1I1turplla XnlionalJnfl:]odl e "J1: 3, J>.'i g-i llf'L 

!';('lIotLi". I. l'olsl,,,, froin {;ptJlftll'l. (U H 
u1·1'1I 01111.) Uih.:ta .~ untl<Iui ~t. fio l, o, ( ; ~is ,a 
"'l':-;ll' r1l111t..l. tlrn l-;~ pl'l. ~(jU:!. 

lJ1I1' Rkn' ln' jnnlolh. lu· .. ·? - l\tnand n. C Il. 1'1 
Bnrk lilld , Rå n;.!.' 111l'll lll'u gslwl, InOti!). 

)[inn t' n fr'lin J<\::lrJlH.t<.~r nH, "al ~. - l "ö lh.i) 
1",l ka. Willy L il r scus 'l' rio , D I 1~ 1. 

D ... • ha r j ag nlddg gjOl·t fUl·ut. (Ahfin & 
1'01 keli n .) - Tael", vet jag Beala, (Lun 
dahl & F olke tin.) Foll'e Lindberg, sr'J(~
m ed 01'k. D ~ jlH, 
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POPULÄR RADIO 

Eg~1l härd är guld värd. Del 1 & 2. Elhard 
J' c r , so n & Kn ut JarJow, d ia log. D~ BH. 

Old-fashioncu girl. - N e ver ~ wat a fly. (<.le 
SylYa, Brow n & H enderson.) Lay t 0n & 
.J ollll s lonc, du e tt Illed piano. DB 377. 

W e dding b .,ll. nre l'inging for Snlly. (S ber
rllan & L CW lS. ) - On a little b a l tony in 
S pain. (Kh'in, le Soi r & DolL) LaytolL & 
.J obnstone, uuett med llJalLO. DB 414. 

HOlVIOCORD. 
S n ..'n slul, 110mocord .A.-B., Stockhohn 16. 

(~up plc !ll e U l N r. 12.) 

KONSERTMUSIK: ORKESTER. 
Södermanlan ds Regementes Paradmarsch. 

Björne bu rgu rnu.s l\la.rsch. Kung: l. ~\"ea 
Lll'g-:Jr ues )lu~lkk,u·. (Dir. : Gm uu st röm.) 
1(j1~2. 

Leuchtkäfcrchcns SteUilic h e in . (S ieuc.) 
\Vee l(c nd in SchlnraCl'e nl lln d . (Arruuudola.. j 
l t\:l i.\: l A.: JlI(1o :1 U$ Ol'lc ;n~u. 

Alte Kamel'a llen . ~larsch . lTe ike .) - Hoch 
Heidec)<sbul'g . ~l[ll'tich. (Hcrze r.) Jenö 
Feseus U rk. 1ooU. 

Sonja. }(ysk l>allad. (l'ar Los. ) - O, so le mio. 
;S ·apo ll tans k M n ;;. (ui Cupuu . ) Homo
eo rc.l Ork., B e1' lill. 40j4. 

lNSTR... SANG ETC. 
Vur barllw tir t ig mot mig. Romans, 

l{rakowiuk. l:'o l ~ k d ans. Leo Leonidoffs 
lI a lu luikaork. 1öl2L 

Lutmakllr~n från (Jremo n a. (Der Geigen
lllach~r VO ll Cremonu. ) - UngerBld l'oelu. 
Geur g S311dor, v iolin. 16120, 

Couven,a tioJl. (Oci AIIJi.) - .Förgät mig ej. 
U ngersk lull;:vi sa. !)ls ta H a't.e, c lmbaL 
10Uti. 

L,~ ll o lemllito. (A lfo n zo.) - La Joya. d e 
Guatemula.. UorimlJa Band . 31" U. 

Salut. d ' amour. (.h:lgar.) - D e l" \'crklunge n e 
Tun. (~ uJJi \'an.) Gerbard ~regor, orge l. 
4U06. 

POPUL.iltiVIUSIK: ORKESTER. 
Skrattpolkn. - P etruschka. polka. Dallape 

Drups pdso rk. 1012U. 
liorspoU{a. 11' 01 Iiv i sa, li.v inno hjiil'tan. 

l)UIKa-.:\lazurka. (~trauss .) J euu l\ 'e:sca s 
Or l,. lUUö. 

Zigena rna.s toner ljuga, - Cz.a l'das vilda 
toner. Georg ~a nLl o rs Ork. (sung: W ilk 
mU ll. ) 1U1~ G. 

Blo ronlande r osor. Val s, - Längt borta·. 
1,'ox tL'ot. (~~enkar.) Georg ~anLlor s Ork. 
(rs.: WilkJlian.) 161:<7. 

Inte , 'et j a g hur det s ka' ga. Foxtro t. 
Vindarna·/j vuls . (Erics ~ on, \Vinberg & 
'l'nucL'eu .) K Osterkapellet. (rs.: F ur s t .) 
1U12V. 

Va' t ror du nUllnmlL skulle stiga? Foxtrot. 
- Uti danse ns virvla r. HamDO. (ExicsSOll , 
~YilllJerg &. 'J'anc r e u.) Kosterkapellet. (l·S.: 
WinlJ c rg & Sjö,teu.) 16HU. 

Köra. lilla Ru th. 1"oxtru t . - E n gla.d sjö
mun. Va l ~ . ( J:rlc ~:--on, \-Vinber.~ & Tanc
f .. ,L) KO~lel· k apc ll ~ t. (I·S.: ~jö" ten.) 101;)1. 

.f· utnllnl wa r s t du ei u st bei den Husaren. 
, larselL (i-iloltz & RO l ler.) Ur 1<'.: »Drot t
ui ub!'<:.' u :-i ~ nell.::;prli.ll g}) . - Im lto sengarten 
Y O" Su n .so u ei. (Ailbo ut & ;\ieL) Homo
cVl"uu rk' r l3('din . ~ati:3 . . 

In H ir ha b ' it'h di e :E'rau getuntl en. Tango. 
~lu e llu '" Lu b 1. ) - Sc.h e int d rl' ~ond anf 
Ycn euig. T a ngo. (G 'ig el', Beda & B er 
u uc ll. ) .Freu Hi rd l{lI ytm !cnns. (<s.) 378~. 

liil" m i l'h . Foxtrot . (Nel so n & Ropn e r.) -
Did l h nb' ich lieb, T a ogo . (~chmidt. 
l ; ' f1 ' " Pl' ." C ub e. ) [ :r F.: »Dolly gör 
J'llrt'i"r IJ . F r e d Bird Rbytm icau,'. :lD17. 

Die W " lzrr d e r 'Velt. P or p. D e l 1 & 2. 
(Ro b rech t.) Fred Bird Rby rmicans. 3960. 

Eine Lh· bplr-i ", o nebenbei. Slowfo X". - l Und 
D ri" .\ ll1nd i, t Uusik. Vo ls. (nollän uer
L il' llman n .) Cr F.: »Kä r le kstj uve n». 1"1' d 
B iru Rby r m i can~. 3970. 

La~ 1M miclt ei nmn l D eine Carmen sein . P a s o 
d o lJJe. (Ho ll Uncle r- Lfebmann.) Ur F .: 
»K H.r lelts t j UVeu». - "faeh rotes Lic h t , ,,-ir 
wollen Tan.lro t n-nzen. Ta n g-o . (Eu g'~ l
B e r g e r.) ],'reu Biru Rbytroiecw s . 4015. 

Violen (rAll l\lontmurtre. Pot p_ D I' I 1 & 2. 
A v Kalmar. Fred Bird Rbytroicn n s . 4043. 

INSTR.. SÅNG ETC. 
\;rllyc\,e\n. (Sundberg. ) - Rubb och stubb. 

(~"a rta Maske n .) Thn l' W! odeen & Artu r 
lto l~ n, dialog. 16132. 

C<ordas. (AIoutL) Se tu yolessi. Vnls. 
(1'ollla.) Antonio l{egna, ,axofnn. 61 80( 90. 

HUSBONDENS RÖST. 
~kandinn\'i8]'::fl. Grammophonal.:: ti ebo la get, 

Ap e lberg'sglltan Sti, ""toellllOhn . 

KONSERT~IUSIK: ORKESTER. 
S.rnuoni i H-moll, »Den ofullbordaue», 8 

d e l. (Sebullert.) Philade lpbia Symph ony· 
ork. (Dir.: Sto lwwskL ) IJ 1779-1)1 (:JU.) 

Intm'mfYLzo och :Entr'acte. - Zi genersl{ornas 
dans. (Bizet.) Ur »)Car mUu ». l:'biJadt.: lllhi a 
;:;yrophonyurk. (Dir.: S t o kow,l{i.) D l~lö 
(au. ) 

))T iggarstud~nten )): 1'otp. D el l & 2. (Hi l· 
l iJcti.er.) Nj~s Gl"evi Lliu ~~ Ork. med :-::U.lg. 
Z :111 (30.) 

ThSTR.. SÅNG ETC. 
Prumdragarnn.s så.ng på Volga. ( Arr.: Krl·i F. 

le r.) - Goin' home. (lh'or.,d·\:, arr.; Krl ·i .": 
le r. ) Frltz Kreis le r , vio lill med pianu. 
Drl. 118:!. 

Liu-san. 'l'uran dot. (Sto ltz-RaIL) - April 
serc-nn.d. ~le ne::s:..rello d 'apr ile. (Tag- li nlerl'i 
-!{al r . ) ~uuIlar Grip, tenor meu ork. 
X ;;70L 

Tanthi :,erena·d. Italiensk fol kvisa. - Car
mel!1. (CurLiB.) Jus~i Björli ng , tellor m ed 
ork. X ;)7(.'2. 

POPULÄRML'SIK: ORI{ESTER. 

Uns kennt Jeder. Scblage l'potp . Del l & 2. 
(Borellert.) Marek Wel>er, Ur k. (['S.l EH 
tiJ4 (:;U.) 

Leutnant \Val'st Du einat bei den H u sa r en. 
Fo :>. t rot . ( ~lOJtz, arr .: D OSlUL) - I c h hal> ' 
eine kle inc, braune ~[a ndoli.ne. Foxtrot. 
(lUay.) lUarp k W e lJers Ur k. (rö.) lOG W -W. 

L!1 VIOletero. (l'auilla.) Ur 1".: »~la tJ e n ,; 
ljus». - The song of the so ng!04. ( .Moya.) 
ve Groo t5 Ork. B 3808. 

W e all go-o-o, hll. ba., toge tller. Foxtrot. 
Sitting un a. f j vc-ba rre d gate. 11'oxtrot. 
( tla rgl'eu\'~ ii & Dameral!.) Jack B)'lll>nS 
Urk. (['s.) B 5961. 

If you ea u ' " sing, whistte. Foxtro t. (R art 
& Blig.lJt.) - hweet Jennie L ee. Ii'oxt rot. 
(D On"luson .) Jac k Hyltons O rk . (rs.) 
T ~ .j~tiz . 

\Vh e o KentueJi.Y bius the world goou mor
niog . -"'O:<,.:ut. (Leslie '" Wayne.) l\a t 
Bbi llo'ets Ork. (rs.) - Ulculele Moon. 
Vals. (Dav;, & Con rad.) Tbe Troubo· 
duurs. ( ['8.) II GG69. 

So ng of th e dl um. FOl<tl'ol: . (El li s.) 
Within my hehrt. Val s. (E llis & Finek.) 
.I a c k Hylt llns Ork. (rs.) Il " g70. 

~Ii sso uri . Va ls . (Eppe l & L o a n . ) - Delluti 
fulObio. Vals. (JJ:arL) Paul Wbi t cmans 
Ork. (rs.) B 5974. 

INSTR.. SÅNG ETC. 
Dans på dli.ck. V a ls . (Olsen.) nusaren. 

~ t('p . (A[,Dl1m .) T ognarell i>! PopuUirkv in 
tett . (r5.) X 3GG4_ 

Cun'pingva l" en. (Böc k ertz.) - l{olonifröjd. 
S hottis. (Böekert~ '" Ma lm .) Gösta .TOIl ';
, on & C :0. (rs.: .Tons iion.) X 3GUS. 

Gullbergu" " l'" '" (Klint.) - En liten s kälm
unge. };Jol ka, (Broström. ) Hfl g nar Sund 
lluists I{ l'l n t e tt. X 3G99 . 

Tula och kor. (Gl'izzle-·RI\JU llllJ. - V.uJe 
iik t a IDan. (Grizzle--Cba'e .) Kai Gullm ar, 
~ ;t ng m ed or lc X ;~ 700. 

Xr du fri, är du ledig, har du känsla för 
mig-? - En sådau (lag Aonl i un.g. (Brin~.) 
}i;rik P :son Fri lJer g, s ilng med tr io. X 
:170:1. 

n	 iihiillavEl,l Re n. - Hnndltln-versfröjd. (1:' Iz & 
B ri n IJ- B rwe.) Erik l' :son Friberg , s iin g 
m e d t rio. X 370i. 

För dej och mej. (Greer- N ilS Geo r ;!' . ) - BI" 
nätte r . (Fl ~.-:: h e1"-. 'nndlJorg .) S \' e u ll'Ai lly, 
,u n g m~d ork. X 370G. 

"S wing high » , Po lp . (Snyder & H n rr i5.) 
' ''hat good a Jn I without you ? ( Ager .) 
R aie da C Jsta, pia n o. B 3690. 

ODEON. 

~ 1{ :'I. ndina"i81nl.. Otleon A .-B., Brunkebe rgs 

torg 12, Stockholm. 

KONSERT ruSIK : ORKESTER. 
\"indo ho nu. ~ripnerto l kllltl s ik. Del l & 2 . 

(Leopo lu. ) D u) os Bel" , Ol'k. O 0756 (30.) 
:-3juog om studentc n.s lyckliga. d a l'. (Printi 

li lI s taf.) GJuda student\'isol'. Potp . 
( ~~rr. : Grevi llius & SchUdknechl.) Ni ls 
G I'c l·iIliu s Ork. D 2258. 

»E n valsdröm » : Picco lo, Piccolo. T ~ in -tsin 
U'i n. - Valsdrömmar. (Strau s~ . ) Dajos 
B e lu , O rt, . O 11078. 

Ganz all edi(!b s t . Val t; . Iuuner oder nim
mer. Va lti . ( W a ld te uf ' L) We issmann" 
Sym[oniork . O 11263. 

INSTR.• SÅNG ETC. 
1{0Dl:tnza Andaluza·. (Sar3sa t~ . ) - l\lazurl.::a.. 

(Zarzycki.) Broni~ l:l\v Hu u c r ma llll , violi n 
m e u piano. O &744 (30.) 

»;\nguon,,: Kenn s t Du cla s Land'? (Tbomas.) ,..
- ) l'""on u,..,t ») : E ::; wu r e in Kö ni g: in 'l' hule. 

(Go unou. ) Lotte L ebmann, Såll-g med o rk . 

U 8747 (:JO.) 


POPULÄRMUSIK: ORKESTER. 
.J .u z i h a r em . F oxt rot. (We ble, Ca s se l- o 

Da ru nn e lL) -- - Chang. E'ox l rO l . (I:ll\ non 
DUl·dundl.) , Ve bles Ork. (r., . : W iggers.) 
D 2~;:;7 . 

F ris1.:: tag. Hambo. Ghdaved~valsen . 
(G lsslow.) ~lö ll e r-G iss low~ Ork. D 2259 . 

nors lilla Olle. (O h, F r äu le in G r ete.) 'rango. 
(Llo~~a s & Il e ua.) - Seh enl{ mir ei ue 
'l'ufel Scholcolade. 'J.:1ango . (Sch wa r z & 
Lanul' r.) Dajos Belas Or k. (r,.) O 1131U. 

Frei und jung da.beL ::i te p. Liebste 
g laub ' fln mi ch, denn ich li ebe Dich. 
'l'an go. (Lehar.) Ur: »SChÖll ist die ,Velt. » 
D a j os Bela, Ol'le lrs.) U 11363. 

ZuerHt eill Schnu.pschen und dann ein 
hiisschen. 'l'anga . (\Viga & Scbwarz.) -
Heute Abend ",ird cs Do cil nett.. 11'oxtro t. 
(\Vae ll ~ , .\Ie ise l & F les,bur g.) Dajo~ Be
las Or k . (rs.) O 11;,07. 

0 , bella donon. Foxtrot. (~ [a y, llrlill & Am
be r g.) - Arge ntina, du liommst Inir spa
nisel, \·or. Stc ll . (All un & Scb\\'ubach.) 
D ajos B e la s 01'1'. (rs.) 1l410. 

»li'å gelh a uc.lInren » : Wie mein Ahnl ' zwanzig 
J llbl". Va b. (Ze lle r.) - »Bruder S truu
bingl'r»: }C ii s~c n i st k L; ine SU nd'. Val s. 
(Bys le l'.) \yi .'n e r Boheme Ork. O 11435. 

INSTR... SÅNG ETC. 
Det är yä r I luften. Vals. (Wilson-Sand 

berg. ) - ]~tt \'årsvk1rmeri. (Ze rt.;'I - Saod 
berg .) Sven-Olot San u lJerg, "'lOg me u 
ork. D ~::!jO. 

Fliekan pil. Ing-urös trund. (Björl,e--Sand
I)c r g . ) ~l l\lurhi o. (W it t- L unub .) S:,en· 
O lor Sfl llclberg, säng m ed ork. D 22,,1. 

O, va! de' ä' härli g t på lande t. (Sve ndsen-' 
Di x Den n ic .) - SeIUe!oitel·jnzz. (Lundberg 
- Fri tz G u~taL) Ern,t Rolf, sång meu 
drags p e l_t rio. D 22:i:1. 

Pö. lund.ns kalskontor e l', (RoI e n .) - Jakt
historier. Frido lf Rbudin , '. Artur Ro l ~n, 
dialog. D 22~5. 

En m å n s l< ensnatt. Val s . (Alt u (' .) - lnte 
skall man hänga läpp. Sc ho t t is. (AJJde & 
G mn .) Tore S,·cnssou & C :0. ( rs . : l{oJ~n.) 
D 2244 . 

Tat.ueruJ'P\'f\lsen . - n:arl Alfred o ch E llinor. 
( 'Taube.) P ell e No rd s tröm, ~ång med 
l u ta. j) 225-l. 

Gullberg-Il valsen. (K lin L) _. En Hllgalunds
fHikt. JJambo. Cf:r ik"o ll. ) Jularbol,,·o r· 
lette n. D ~255. 

Bröllop i Dala rn a . Val s. ( e s lund . ) - På. 
Lövudden. H a mbo. (Uin g seJI. ) Tore 
Sven sson & C :0_ (l's. : Rol ~ n. ) n U36. 

Stäng s(Jj iillet. ( B l' tnl. & Flore nt in .) - Ut
riki.lm sprillL (1'E'l7. , BrinE & li' lorenti u .) 
Tbn r l!'lorentin, sang m e d dragspeL 
D 2200. 

Gamma l låt frän ~locl. rjärd. (Fors lund.) 
YH....- tgöta\·isa. B e r b-'"S la g s Ulor, s li ng med 
dra ·' s {'el. D 2261. 

Ninon, :;Si nOD du Kind der Stadt Paris. 
- 'Yas wei ss ei u nie g e k ii!'t !OitpT Rosenmund. 

(Ka jm an .) C r: "Viole n frå ll hlo n tm artre». 
ltichard Tauber , ~:t ll g tur d o r k. O 498G. 

T o m y l\lJlm my. - I .et me sing and I'm 
\1 a.ppy. (HerIin.) t rr F . : »:\fnm my ». I rv ing' 
K IL u f rnan, "!l n g med ork . 180350. 
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III P OPULÄR RADIO 

!.ntligen har det kOlDlDit 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. 
EGRV Konlroll Apparai 

Skriver på en gång- upp till 6 ko


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

ned i d e t låsta för\'aringsfacker. 


skriv, och vi skola utan 
Användes för försäljningsorder, 


fakturor, iörsändelsenoto., lager  förbindelse demonstre

kontroll etc. av detalj . och gross 

handlare. ra systemet för Eder. 

- EGRV Kassa Apparat.EGRY KONTROLLSYSTEM 
Detaljhandlare , detta är Eder apparat! 


SMITII PREMIER A.-B. Större säkerhet - mindre kostnader. 


Större skydd - mindre bekymmer.
Drottninggatan 5t 

THERMA lokalmotlag re. grnmmOfon- och 
biografförstärkul'e med jämn fl'ekvensåtergivning 
och s tora utgångseffekter. 

THERMA har den största or teringen a v 
radioapparater , dela r och gl'ammofon tillbehör. 

THERMA nätanslutuingsdel ar. såsom dros
selspOlar, kondensatorer, mo tlt nd o. d . 

THERMA elekt riska gl'urnmofonmotorer för 
lik- och växelström samt fjä derverk, a llt a v mark
nadens erkänt förn ä msta fabr ikat. 

THERMA elektroljuddoSor i a lla prislägen, 
u tva lda efter omsorgs full prövning uv tonomfång, 
kl a ngfärg och skivslitning-. 

A.-B. INGENJÖRSFIRMAN 

THERM!. 

S T O C K H O L M 

Kungsgatan 30, N. Kungstornet. Tel. N. 31145 växel 

Låt binda in 

1930 
o o o ars argang 

av 

Populär Radio 
Magasin för radio 

och grammofon. 

~ 

Pärm enligt oyanstående avbildning 

rekvireras till ett pris av 


Kr. 1:50 

+ porto från Eder tidningsförsäljare eller 


EXP EDITIO E AV 

POPULÄR RADIO 


Posrbox 450, Stockholm. Postgiro 940. 


Undertecknad rekvirerar härmed an sJ.nJ as r'I"I O[ postIörskott . ex. 
pärm t ill POPULA R RADIO 19)0 a Kr. 1 : 50 + porto. 

N .mm: 

Bostad: 

POS! J.dr~H : 



TRESTEGS VAXELSTRÖM MOTTAGARE 

MED INBYGGD HÖGTALARE 


TYP EB 100 


PRIS 

ELEKTTV RADIOMOTTAG RE MED STOR 

Kr. 165:
KOMPLETTJ~ 
MEDI RöR EFFEKT. FORSEDD MED I BYGGT FYRPO. 


LlGT MAGNET Y TEM. VAGLANGD OMRA. 

DE 200- 2000 METER. VARIABEL 


ANTENNKOPPLlNG. Fl IN TALLNING 

GRl MMOFONF R T ARK ING. 


ATERKOPPLlNG 


ELEKTRISKA A.- B. SKANDI A, Stoc kholm 
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