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ALWAYS Motstånd 
Blockkondensatorer 

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

" MIKRO» Kr. O: 50 - l: 10 
50 cm. - 20000 cm.N:r 7 Kr. O: 65 


1000 ohm - 5 megohm. 


,
N:r 8 Kr. 1: 

100 	ohm -- l megohm. »MIKRO» Kr. O: 50 - l: lC'. 

50 cm. -- 20000 cm. 


i kvalitet och pris utan konkurrens 

MAX JOHNSEN & Co. Aktiebolag 
Regeringsgatan 20 STOCKHOLM Telefon 18169 

»JOTA» Kr. O: 90 

50 cm. - 10000 cm. 


EIADYN 
Nr IX HV 

-- två rör för växelström 

med anodlikriktning o. krafb 
pentod, 4'poligt balanserat 
högtalarsystem samt i övrigt 
monterad enligt modernaste 
principer i chassiform med 
alla delar lätt tillgängl iga. 

Komp!. materialsats Kr. 130.
D :o utan låda Kr. 110.

Färdig apparat Kr. 165.
Prislista n:r 12 med siisongnyheterna 
sändes mot porto 15 öre (i frim ;irken) . 
EIA:s Radiohandbok for dpparatbyggar< (3:dje hg.) inne' 
håller allt av vikt om radio : teori, bildudio, television , beräkning 
och bed ömning av radiomateriel, beskrivning på ett aot.ll ultram oderna 
radioapparater. monterin g5 .. o. fel srikningsanvisningar etc. Pris 75 öre. 

Agenter antiJgas. Begih agentvillkor. 

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

DETEKTORSPOLE 

för vanlig detektor-Iågfrekvenskoppling. 

Pris 

Kr. 5.-

Specialom. 
kopplare 

Kr. 3. 

SDOIa r T'~_---I 
till skärmgallerrör 

Kr. 8~50 
Diagram medföljer 

VAGLANGDS, 
OMKOPPLARE 

Kr. 3.50 

V. PRAHN 
Ieglgaard.tra!de 4 
Köpenhamn K. 
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De nya svenska Patentlicens=:bestämmelserna. 

Härmed tillkännagi,es, att P a tentkonsortiet för 

Rundra dio, som be,akar IiCE'nsintressena på rundradio
onu'åd~i i Syel'ige för 

Radio Corporation of America) New Yorl" (represente
rar »International General EleetIic C:o» oeh »Westing
house Electric International Co.») , Svenska AI,tiebo
laget TJ"ådlös Telegrafi (Telefunken) , Stocl,holm, Elek
triska Aktiebolaget A. E. G., Stockholm, Svenska Ra
clioa,ktiebolaget, Stockholm, (innehavare av l\Iarconi's 
svenska patent) sanlt N. V. Philips' GIoeilampenfabrio
ken, Eindhoven, (Philips' R,adio Aldiebolag, Stoel,
holm) , 

nu trätt i funktion. 
Då endast ett begränsa t antal fabrikations- eller 

importlicenser kunna beviljas, bör envar svensk fab r i
kant p]]er importör snarast sätta sig i förbindelse med 
Patenf.konsortiet, som praktiskt taget kontrollerar alla 
grundläggande radiopatent i Sverge. 

Vi varna mot tillverkning, import eller försäljning 
av apparater, som inkräkta på Patentkonsortiets pa
tent, och framhålles samtidigt , att de nya patentlicens
bestän '. melserna kräva obetingad efterrättelse. 

Det torde bemärkas, att praktiskt taget aUa i Sver
ge tillverkade, importerade eller för försäljning ut
bjudna rundradiomottagare, rörförstärkare, elektrody
namislw högtalare etc. falla under ifrågavarande pa
tent. 

Patentkonsortiet för Rundradio kontrollerar bl. a . 
följand.e svenska patent: 

No. 58323 GallerIäcka och gallerkondensator samt låg
frekvenstransformator med järnkärna , 

» 54794 Återkoppling. 
» 70910 do, 
» 57301 Motståndskoppling. 
» 60009 do. 
» 58528 Avs tämda galler- eller anodkretsar. 
» 52774 InkapSlade transformatorer. 
» 63<)10 Super-Regenerativa mottagare. 
» 64691 Avstämningsratt för vridkondensatorer. 
» 651::41 Elektrodynamisk högtalare. 
» 50652 Interferens-mottagare. 
» 51358 Avsk ä rmning av spolar i rör-apparater. 
» 60436 Användning av islutrör. 
» 62477 Inkapsling och jordning av rör-apparater. 
» 56:385 Användning av skärmgallerrör. 

De firmor, som icke önska upprätta licenskontrakt, 
kunna erhålla patentlicens-märken till de apparater, 
som finnas i lager, för att få dessa apparater godtagna. 

Närmare upplysningar kunna erhållas vid hänvän
delse till 

PATENTKONSORTIET FÖR RUNDRADIO 
Kungsgatan 19, III. Stoel,holm. 

Telefon 9969. 

Spolform Mikroskala Lindad spole 
Kr. 1: 25 med 2 st. Kondensatorer modell B - Kr. 24: - Kr. 4: 50 

Generair. : Max Johnsen 6- Ca, A .• B., Regeringsg. 20, Sthlm. Tel. 18/69. Lager i Sthlm: A.·B. Ingenjörsf. Therma, KUllgL , ]0. Tel. N. ]IH5 
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Ett hotande spöke 
Patentkonsortiet för rundradio har startat med att tillställa landets radiofabrikanter cir

kulär, vari meddelas att tillverkning av radioapparater är tillåten endast med licens från 

»de fem stora». På många håll möter man patentkonsortiet med mycken misstro. Man 

vet inte om det är »fågel eller fisk». Populärt är det under alla förhållanden inte. 

E
tt hotande radiospöke, som norrmän och 
danskar tidigare fått göra bekantskap med, 
har på sistone dykt upp inom våra egna 
gräuser, och det är ingcll överdrift att 

påstå, att det kommit en hel del oro ~lstad bland våra 
radiofabrikanter och särskilt då bland dem som inte 
ha så stora ekonomiska resurser men likafullt leve
rera förstklassiga fabrikat. Denna kategori av radio
fabrikanter har hittills haft att kämpa mot den osun
da konkurrens som etablerats aven hel del klåpare 
inom branschen, vilka visserligen levererat billigare 
apparater men i gengäld också betydligt sämre, i 
många fall rent undermåliga historier. 

Till denna konkurrens för de lojala mindre före 
tagarna kommer nu en aktion av »de fem stora», 
Svenska Aktiebolaget T rådlös Telegrafi, Elektriska 
Aktiebolaget AEG, Svenska Radioaktiebolaget och 
Philips Radio Aktiebolag samt Radio Corporation 
of America, en aktion som mötts mec . mycken misstro 
- för att använda ett milt ord - och som det onek
ligen finns anledning att ta försiktigt på till dess 
man får praktiska bevis för vad slags andas barn 
den är. 

H ela aktionen går ut på, att förhindra all till
ve rkning av radioapparater utan tillstånd av Pa

tentkonsortiet för rundradio. Som man vet ha Sven
ska Radioaktiebolaget och Svenska Aktiebolaget 
Trådlös Telegrafi i flera år haft en överenskommelse 
med en del svenska radiofabrikanter och impor'tö
rer, vilka .mot erläggande av licens till nämnda bolag 
haft rätt att nyttja de olika svenska patent, som 
tillhöra dessa. Då nu en serie patent för Sverge 
medgivits för Radio Corporation of America, som 
representerar den s. Je Amerikanska radiogrnppen 
- bestående av bl. a. bolagen International General 
Electric Co ., \Vestinghouse Electric International 
Co. m, fl. - hm' man ansett tiden mogen för ett 
samarbete mellan ovannämnda bolag i Sverge samt 
det stora holländska Philips-företaget, ett samarbete 
som lägges fram för svenska radiofabrikanter och 
importörer i form av ett cirkulär med meddelande om 
att praktiskt taget all tillverkning av radioapparater 
är förbjuden utan licens frän patentkonsortiet. 

P atentsammanslu tningens härvarande befullmäk
tigade ombud, Dr.-Ing. Wahnöe, framhåller, att då 
sammanslutningen praktiskt taget behärskar hela den 
moderna radioindustrin är det självklart här fI'äga 
om en sak av stort intresse även för den svenska 
l'adioindustrin. 

Det skulle man nog kunna hålla med om, dock med 
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den modifikationen att den svenska radio industrins 
intresse till ganska stor del är av rent negativart. 
D:r vVahnöe betonar vidare, att vad som nu skett 
egentligen inte är någonting annat än att hittills gäl

. lande patentlicensbestämmelser utvidgats till att om
fatta inte bara Svenska Radioaktiebolaget och Sven
ska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi utan jämväl samt
liga övriga ovannämnda firmors patent. Den licens 
som erbjudes svenska radiofabrikanter och importö
rer är - liksom tidigare varit fallet - baserad pa 
en avgift pr rörhallare, oavsett om inbyggd hög
talare, nätanslutningsanordningar och dylikt avses. 
I likhet med vad som säges i tidigare gällande sven
ska patentlicensbestämmelser föreskrives också nu, 
att för alla radioapparater, som importeras till Sver
ge, skall erläggas dubbel licensavgift, d. v. s. 5 kronor 
pr rörhållare i stället för 2: 50 när det är fråga om 
svensk tillverkning. För övrigt ges endast licens till 
sådana svenska firmor, som äro medlemmar i »Sven
ska radiointressentförbundeb>. 

Allt detta är förresten bara helt naturligt, säger 
hr Wahnöe vidare. Det kan ju inte ligga någonting 
märkvärdigt i att man måste betala för att få nyttja 
andras patent. I övriga skandinaviska länder er
lägges patentlicens, så varför skulle svenska fabri
kanter slippa undan? 

Nu lär det vara så, att inte alla svenska fabrikan
ter äro sinnade att stillatigande finna sig i denna 
aktion och rätta sig efter patentkonsortiets diktat. 
Det finns också en del punkter att trycka på, som 
onekligen göra hela historien en smula misstänkt. 
Men låt oss först titta ett slag på de licensavgifter 
som fixerats. För varje rörhållare i en apparat skall 
tillverkaren betala 2 kronor 50 öre, med 7: 50 såsom 
minimum. För högtalare under licensgivarens patent 
betalas 5 procent av bruttoförsäljningspriset, eller 
minst 10 procent av nettopriset från fabrik i Sverge. 
För byggsatser och enheter betalas en avgift, beräk
nad 'efter hur manga rörhållare, som det är meningen 
att använda i den kom,pletta apparaten dock mini
mum 10 kronor. Vid import till Sverige skall avgiften 
för såväl apparater som högtalare vara dubbelt så 
hög som för tillverkning inom landet. 

Licenstagaren skall förbinda sig att uteslutande 
använda och försälja rör av följande märken: Mar
coni, Philips, Telefunken, och för varje år som avtalet 
gäller beräknas en minimilicens på 1,200 kronor. Det
ta belopp är också förfallet till betalning vid licens
avtalets undertecknande och därefter vid varje kon-
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trakts början samt betraktas som förskott på licens
avgiften. 

Tror nu någon att alla lojala svenska radiofabri
kanter kunna punga ut med dessa 1,200 kronor eller 
att deras affär kan bära en sådan omkostnadsök
ning. Naturligtvis kan man säga, att fabrikanterna 
inte bli lidande, ty licensavgiften kan läggas på ap
paratpriset. Men alla apparater som fabrikanten 
inte kan sälja? Han rälmar kanske med 240 appara
ter, för att ta ett exempel som ger en enkel räkne
operation. Lägger på 5 kr. (5x240 = 1,200) på varje 
apparat, men får bara 150 sålda. Förlust 90X5 ~ 
= 450 kronor. 

Så kommer bestämmelsen om att varje fabrikant 
som får licensavtal skall vara medlem av Svenska ra
diointressentförbundet. Hur många radiofabrikanter 
är det inte som stå utanför denna sammanslutning? 
Bara därför skulle de sålunda berövas möjligheten 
att få ett licensavtal. Nej, konsortiet har nog tänkt 
sig att man skall göra undantag från den regeln, 
säger hr Wahnöe. Fast det blir naturligtvis en sak 
att pröva från fall till fall. 

Man skall inte säga att Patentkonsortiet för rund
radio ingenting annat är än ett illa maskerat försök 
att skapa monopol på radiomarknaden för de stora 
företagare, som nu äro inarbetade i landet. Men det 
finns anledning att hålla ett vakande öga på samman
slutningen och vad den har för sig under den när
maste tiden. Ända till dess man får klara bevis för 
att syftet med aktionen verkligen är att arbeta till 
rundradions fromma och inte att klå allmänheten och 
avskaffa konkurrens från de mindre företagarna. 

Det har talats om att de mindre företagarna skulle 
slå sig tillsamman för att skapa ekonomisk ryggrad 
för en aktion mot patentkonsortiet. Och det är kan
ske inte så alldeles omöjligt, att en sådan aktion 
skulle kunna ge valuta för vad den kan kosta. 

Kan patentkonsortiet åstadkomma, att alla minder
värdiga apparater försvinna - och detta uppges från 
visst håll vara det innersta syftet - så ha varken 
lojala fabrikanter eller allmänheten någonting att 
invända. När smörjan utrotas får den bättre varan 
komma till sin rätt, och då böra alla parter vara be
låtna. Men ännu har det inte visats om patentkon
sortiet är fågel eller fisk. 

Det vore nog till fromma för hela den svenska ra
djl)markanden, om man inom den närmaste tiden 
kunde få full klarhet i den frågan. Konsortiet själv 
skulle säkert vinna en hel del därpa. 
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Ett effektivt skydd 

uppfunnet av polsk radioman? 

Lyckad demonstration vid internationella 

konferensen i Köpenhamn. 

Comitte onsul.tati.f Interna~ional T.ecl..mique 
des ComlDUllH;atlOns R.adlOelectrlques är 
det officiella tunga namnet på den inter
nationella komitte, som för kort tid sedan 

höll en kongress i Köpenhamn, varvid fyrtio länders 
radiodelegater' möttes för att diskutera tidens brän
nande frågor på området. Som namnet antyder var 
det en rådgivande teknisk kommitte, som samman
trädde och då var det först· s också bara tekniska 
problem som dryftades. De 200 kongressdeltagarna 
arbetade för övrigt på sex kommissioner. 

Resultatet av detta kommissionsarbete blev ett 
visst antal råd, förslag och rekommendationer sär
skilt ifråga om de problem, som äro a v avgörande 
betydelse för alla, vilka använda radion: ordnande 
av den radiotelefoniska förbindelsen mellan flygare 
och fartyg samt markstationer, metoderna för sänd
ning och mottagning, för att göra radioförbindelserna 
säkrare, samarbete mellan de olika institutioner som 
äga sändarestationer för att trygga en normal ut
veckling för alla parter och rundradion i synnerhet 
etc. 

En del frågor måste konferensen remittel'a till 
fortsatta undersökningar, och bland dessa böra sär
skilt nämnas följande viktiga problem: 

mot störningar 


överingenjör Kcty r:hdstiansen, chef föl' danska 1)08t- och 
Icle(J1'afverlce ts te7.;'f/.i.~ka avdelning, Kiipenhamnslconferensens 

p1'esident och denna artikels författare. 

fördelning av frekvensbanden, 

reduktion av störniugar från industriella apparater 


och elektriska installationer av olika slag, 
mottagarnas selektivitet och stabilitet samt 
reduktion av störningar vid gemensam frekvens . 
Naturligtvis läter det sig inte göra att här gå när

mare in på dessa eller övriga frägor, som kongressen 
hade uppe till behandling och som resulterat i flera 

(Foris. å sid. 222) 

Den tillsatta lcommi8sionen URSSI samlad till öVe1·Zäggningar. I mitten pres'ident en, gene1'al Ferrie. 
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Radiokrönikan 
Av Wireless 

Bättre rör 

Rören göra radiomottagaren. Allt efter som rören 
förbättras kunna vi vänta oss bättre mottagning. 
Allt det andra har inte undergått så stora föränd· 
ringar under årens lopp. Vi ha i stort sett samma av
stämningsspolar, samma vridkondensatorer, samma 
kopplingselement som förut. Vi ha visserligen fått 
bättre lågfrekvenstransformatorer och bättre högta

· lare, men dessa förbättringar äro små jämförda med 
dem som l'ören undergått. Vem använder längre det 
gamla hederliga treelektrodröret som högfrekvens
förstärkare ? Vi ha ju skärmgallerröret. Och ,·em an
vänder samma treelektrodrör som slutrör, då det gäl
ler att få fram en mottagare med största möjliga ef
fektivitet vid ett visst rörantal ? Kej, då tar man 
troligtvis pentoden. 

En typ av mottagare, som med avseende på rören 
hittills varit en smula styvmoderligt behandlad, är 
likströmsmottagaren. Till att börja med fick den 
nöja sig med vanliga batterirör, men som dessa in
bördes voro föga konstanta med avseende på glöd
strömsförbrukningen började man så småningom sor
tera ut rör med samma glödströmsförbrnkning och 
kallade dessa »serierör» . Man gjorde till och med 
speciella serierör, som alla drogo lika stor glödström, 
och underlättade därigenom ytterligare konstruktio
nen av likströmsmottagare. Emellertid föreföll det 
ju litet koni'Otigt, att man skulle behöva direkt kasta 
bort den effekt, som utvecklades i det alltid erforner
liga förkopplingsmotståndet, och man undrade var
för det inte skulle kunna gå bra att göra en glöd
tråd för exempelvis 220 volts spänning och stoppa 
in den väl isolerad i en metallhylsa och göra ett in
direkt upphettat likströmsrör. Men det yar nog lät
tare sagt än gjort, ty först nu har man lyckats att 
göra ett rör efter denna princip, och dett~ rör har 
ändå ej mer än 20 volts spänning över glödtråden. 
Nå ja, det kan ju så vara. Har man nu gått in för att 
lägga glödträdarna i serie, så fär man vid exempel
vis en 4-rörs mottagare en total glödspänning av 80 
volt, och då blir det ju inte så mycket som gär förlo
rat, om nätspänningen är no volt. 

Genom den ökade glödspänningen tillföres ju glöd
träden en ökad effekt, utan att den från nätet uttag
na glödströmmen behöver "ar·a särskilt stor. Häri
genom blir driftskostnaden liten. Den glödtråden till
förda effekten är ungefär densamma som vid ett nor-
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Hur blir man 
söndareamatör? 
Av SM5ZE 

Ar 1897 lyckades Marconi med kolrör, gnistinduk
tor och vidunderligt höga antenner, uppburna av 
ballonger, för första gången medelst radiovägor 
överbrygga den kolossala distansen av 5 km. Säkerli
gen anade han inte då, att man trettio år senare med 
apparater lika enkla och billiga som ett par av hans 
gnistindllktorer skulle kunna konversera med männi
skor på hundratals, tusentals, ja tiotusentals kilo
meters avstånd. Även för nutidens människor synes 
det nästan otroligt, men det är dock ett faktum. 
Många gånger ha amatörsändare med ytterst primi
tiva apparater lyckats upprätthålla någon halvtim
mes förbindelse med amatörer på motsatta sidan jor
den. 

lVIånga I·adioamatörer ha nog önskat, att de ägde 
sådana underbara apparater, med vilka de kunna nå 
vart som helst på jorden. Men många veta inte rik
tigt hur man skall göra, och många dra sig för kost
naden. Den allmänna föreställningen bland radio
amatörerna synes vara den, att en kortvågssändare 
är en invecklad affär och att vara sändareamatör en 
ännu värre. Det är emellertid fullständigt felaktigt 
att tro något sådant. Att bygga en kortvågssändare 
är nämligen minst lika enkelt som att sätta ihop en 
vanlig mottagare ru,ed ett rör, och att bli kortvägs
sändare är ej heller sä svårt eller dyrt. 

Men man får ingenting för ingenting, och det går 
inte heller att bli sändareamatör alldeles utan möda. 

Den största svårigheten är utan tvivel inlärandet 
a v morsealfabetet. Största delen a v amatörernas kor

(Fo ris. åsido 220) 

malt växelströmsrör. Härigenom vinner man, att ef
fektiviteten hos likströmsröret blir densamma som 
hos växelströmsröret, och likströmsmottagaren blir 
lika effektiv som växelströmsmottagaren. Samma sak 
försökte man på sina håll ernå genom att i likströms
mottagaren använda växelströmsrör, som ha en glöd
strömsförbrukning av 1 amp. En sådan mottagar·e 
blev ju rätt så dyr i drift. En viss förbättring åstad
koms genom de av den engelska Mazda-fabriken kon
struerade indirekt upphettade likströmsrören, med en 
strömförbrukning av 0,5 a rop. De nya 20-voltsrören 
draga emellertid en glödström av endast 0,18 amp. 
Detta kan anses vara ganska ringa för en god lik
strömsmottagare. 
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8.&0. 

"ariabia 

Högohmsmotstånd 

för användning i motta' 

gare och nätanslutnings. 


aggregat. 

Stort regleringsområde 

från 250 ohm till 5 

megohm. 

Tål hög belastning. 

Variationen sker kontinuerligt och stör. 
ningsfritt samt medgiver den noggrannaste 

inställning. 

A terförsäljare an modas begära villkor. 

BANG & OLUFSEN A.-B. 
Struer, Danmark 

TEFAG 100 


HÖGTALARE 

Ljudi solerat fodral av 
valnöt. 

4,' poligt system. 

Oöverträffad re' 
prod uktion. 

Gedigen och eIe, 
gant exteriör. 

Konkurrenskraf. 
tigt prIS . 

Vikt: 2 kg. S tor!. 335 X 152X 335 mm. 

Beg ä r prospekt 

Joel Olssons El. A.==B. 
Polhemsgatan 10-14, STOCKHOLM 

Telefon Norr 3154.0 växel Tel.-adr. Elektrojoel 


Nu kan N e få en 


ELEKTRODYNAM.ISK HÖGTALARE 


till samma pris som en vanlig magnetisk högtalare. 

MAGNAvax nya elektrodynamiska högtalare 

kostar inbyggd i elegant bakelitkabinett endast 


Likström . . .. .. Kr. 85: 
Växelström ... " » 125: 

Den elektrodynamiska högtalaren återger alla toner 

från den lägsta bas till den högsta diskant full 


ständigt naturtroget. 

Engros {d n I 

Elektriska A.-B. Eric Borgström 
MAlM" 


T elefoner: 69 21. 69 26 &. 69 31 


Använd 

Endast original "Kehl" 


Super==Kraft 

ANOD~batteri 

D. R. P. och D. R. G. M. 


Lämpligt för varje mottagare. Utmärkt för distans

mottagning. - Stor effektivitet. - Stor livslängd. 


Vikt: 4,25 kg. - Dim. 255 X 180 x 80 


Garantibevis medföljer! 

100 120 150 volt 

8: 50 10: 2.0 12.: 75 RM. 

Ekonomiskt drift. 
Utlåtanden efter 10 månaders användningstid. 

Fa st ighe tsägare J. i R. : Dct fd n Eder den 2. l. 30 köpta anod. 
batteriet har n u använts 14 mj nade r och kan j,1g- än nu i dag , nu 
kanske n.å go t svag t, dock tydli gt taga in König~wuste r h.luse n . 

Borgmiistaro, Dr. B. i K .: Det fr.n Eder köpta 150 volt s anod . 
batterie t är det bästa, som j ag nägonsin haft. 

Landsfiskal S. i H .: Det är det bästa anodbJttcri, som jag n.i. .. 
gonsin haft både i avseende pet tonrenhet, ljudstyrka och li vslängd. 
Vid användning 5- 6 tim mar dagligen har dec räck t i heta 5 mån . 
Sålund a skriva mi Da ku Dder d agl igen. 

.. Det har .å·nnu ingen kon ku rren t hunnit t ill" 

RADIO-KEHL, Berlin SW 29. Zo• ••ner Stra••e 30. 
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Höglalaren ör en 	 viktig detalj i den kom

pletta radiomottagaren . 
LUXOR-apparaterna äro utrustöde med paten

terade högtalarsystem BBL-Motor och lämna 

enastående vackert ljud utan förvrängning. Lägg 

märke till hur orkesterns olika instrument kunna 

särskiljas, då Ni avlyssnar radiomusik med tillhjälp 

aven Lu xor-.apparat. . 

Lösa högtalare med BBL-Motorsystem: 

LUXOR" I enl. avbildning 	Kr. 65:

LUXOR " II lyxutförande . . 	 » 85:

RADIOFABRIKEN LUXOR, MOTALA 
Telefoner 685 , 986 & 510 Telegramadress: luxor• /!?.AOIO 

Luxol?/ 


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. 

i-E.LLESENS 
RADIOBATTERIER 
VÄRLDENS BÄSTA 
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agl elaTå 
på ko t"åg! 


Nö,' .första gången i en svensk ra-diotidskri.ft 
publiceras här en komplett konstrnktions· 
beskrivning till en kortvåg8lnottagare tör 
viixelstt-örn.,sd,-i.ft. Jnte ens med hö'rtele.fon 
hM man oliigenhet av något nätbnl,s, och de 
"esuUM, som k'unna uPIJn cis: ligga IJå ett 
högn: plan (in vad man annars är van vid 
ifn2ga om .1-rö,-s kortvågsrnottagare. Bygg 
denna appa'rat, 80rn ger er möjlighrt att av
lyssna all viirZdens nmdradio inte baTa dc 
eu,ropeiska pr·ogra.mmcl1 , utan också län,c;r-c 

bUTt belägnct station(ll's sändningar'. 

D 
t stora flertalet rl1ndradiolyssnare be· 

trakta de koria vågorna - d. v. s. vag
liinguH na lIndl,t ] 00 meter med en viss 
skepsi . Man ryeker på axlarna och för· 

klarar, att detta yåglängdsområde är reserverat för 
dem, som kunna telegrafer:; och som äro ägare till 
en egen -·ä ndare. 

Naturligtvis kan man i viss mån ge dessa männi
skor rätt, men det är också Lara i viss mån. På se-

Fil':. 1. Mott agarens 
nch ('liminutorn :-; 
l\oppling~chc-lUa. 

C. : gOOO rlll. 
C,: O.'; MI<'. 
C,: mo cm. 
el: 00 cm. 
e n: 150 cm. 
C. : 180 cm. 
C,: 2 ~IJi'. 
C.: 2 )U'. 
C. : 2 }III'.
Cm: 4 ~[l~'. 
CH: 2 ~[l:'. 
C,, : 4 MI<'. 
R. : l.O,(lOO ohm. 
I-:"!l: 1 ITlI;~ohm, 
R.: 10.000 ohm. 
n.: ::\ Fl ·5 JIl C~·Ohlll. 
R, : :! X 2[' ohm. 
R.: fiO.OOO oh m. 
R,: 1.;;00 ohm. 

uaste tid har det nämligen tillkommi t sä många kort
d'tgSl'llndradiostationel', att också den som nteslu
tande intre!;,'erar sig föl' radion som underhållnings
faktor kan fina säker om att få ett finfint utbyte al' 
en kortllågsmottagare, Och har man väl en gäng få tt 
smak på den speciella sport, som består i att jaga 
l'undradiostationer i "ärldens alla fYTa hörn: S i har 
man svårt för att i fOl'tsätLuingen förlika sig med en 
n1l11ig motLagares mera begränsade möjligheter. Har 

http:viixelstt-�rn.,sd,-i.ft
http:ra-diotidskri.ft
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man kodvä flmottagal'en så är för
resten steget inte så långt till att 
man börjar intressera sig också för 
telegrafi , och s, finner man sig plöts
ligt vara sändareamatör. 

Dep. största besvill'li~heten llled 
kortvägsmottagaren hal" nuit, att 
den tills på allra senaste tid varit 
konstruerad för batteridrift. Sköt
seln har varit både om:->Uindig och 
dyrbar . P opulär Radio har emeller
tid gått in för att även härvidlag ge 
såväl sina läsare som rundradion ett 
handtag och publicerar här en kon
struktionsbeskrivning till cn nät
ansluten växelströms-kOl·tviigsmot- Fig. 5. Eli-minatorn tär<l·igbY!Jgd .. Li.kriktarrÖl"c! iiI' här uttaget. 

tagare. Tack vare det noggranna 

exerimentarbete som utförts lla vi också lyckats nå 

ett utomordentligt gott resultat ifråga om mottaga· 

rens störningsfrihet. Även med användande a\' hör 

telefon är det nästan omöjligt att höra något nät

brus i apparaten. Och dock är mottagaren så käns 

lig och lättskött, att dess egenskaper i dessa avseen 

den ligga ett steg över vad man hittills varit van vid 

på kortvågsområdet. 


K opplingssehema. 

Fig. 1 visar kopplingsschema för hela anläggningen, 
mottagaren till vänster samt eliminatorn för anod
ström och glödström till höger. I praktiken har det 
visat sig rätt nödvändigt att ha själva mottagaren 
och eliminatorn skilda åt för att man skall få en ab
solut tyst bakgrund, men för överskådlighetens skull 

äro bådadera här upptagna på samma schema. ~om 
man ser är högfrekvensstegets g'allerkrets aperiodisk, 
i det antenn och jord äro kopplade till val' sin ända 
av motst il ndet R I på 10,000 ohm. Detta aI'l'ange
mang möjliggör utomordentligt god stabilitet. Mot

tagarens känslighet och selektivitet äro också till 
räckligt goda för att man skall kunna t illåta sig ett 
sådant arrangemang. 

De svängningar, som finnas i antenn-jordsystemet, 
påföras då gallret på högirekvensröret, vilket är av 
skär-mgallel·typ, och överföras till r-örets anodkrets, 
där avstämningsspolen .L~ ä r placerad. Denna spoles 
översta ända är jordad genom kondensatorn Cz på 
0,5 .i\1F och avstämningen sker med den variabla 
kondensatorn e3 pe 125 cm. Viktigt är att rotorn 
hO$ denna kOlldellsator vändes åt jOI'dsidan vid sam-

Tig. 6. Dc tre spola1"llOs konstruktion. 

]o.':/, I (15-35 m): :":r II ( 30---65 'In) : ?I':r III (50 - 115 m): 
I 'L = () varv (5 van>/cm) , 0,8 L , = 18 varv (7 varv /cm), 0,6 1., = 24 varv (t!itU ndad), 0,6 

mm, 2Xsilkc. mm, 1 X silke. mm, 1 X sillee. 
L , = ,'; '!:ar v, 0,1 mm., lx ~· ilke . L, = 10 vm'v, 0,1 mm, lxs-ilkc:. L, = 1'2 varv, 0,1 mm, l x ·gi ll,e. 
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mankopplingen av delarna. Vidare finns i högfre· 
k,'ensröl'ets anodkret~ högfrek\'E>nsdrosselspolen 
HFD, i serie med motståndet R 3 på 10,000 ohm och 
de>:!,;a båda delar i förbindelse med kondensatorn 
e2 tjäna dels till att hålla de högfrekventa s'·äng· 
ningarna DOfta från sjäh'a anodströmstilledningen, 
dels till at t förhindra att modulationsbrummande 
uppstö.r. 

Sbi.rm,~allel'spänningen till högfI'ekvensrö['et fås 

Nj( At')(' J!:D JE~J[åJLJLJ[ § ']['A 

lJ1L IMINATORX: 
1 kl'v ssfan~l'platta , l 55X 2:l0X lO mm . 
1 tJ'olitaxpla tta, 1;;;;X30X3 mm. 
1 nlittrnn sformator , sek: 2 X220 volt. 75 mA. 

2X2 volt, 1 A ( liln.-rö r ). 
2X2 volt, 5 A (m o tt.-rör) . 
(Weilo, typ 2~. e lle r liknandel , 

2 J ,F -dross lar , 1.000-UlOO ohm, c:n 2::; H~nry vid 10 mA. 
2 bl eckkondensatorer, 4 MF . 1.500 \·ul t . 
1 blocl,konde n sa tor, 2 MI!, l.mO vo lt. 

)IO'l.'TAG .\RE:-i : 
1. 1"'y sR(an"'rpla tta , :HO '<2:!O )< 1O mm. 
l tJ'olita x platta, 340 X I SO X'1 UIIU. 
1 trcolitllxplatta, 100 X ;;OX -l mm. 
l troJitaxplattn, 40X ~OX { m. 
:2 va ri a bla kond~ 1l 8"I()rcr . no cm. (.Tohan "oll). 
a rör iJ å llare , rempoli p;a. 
l rÖl'böllarc, fyr[)o lig-. 
l Iiig-frpkvens tn.n sforlllator 1: 3 ii 1: G. . 
2 LF dross lar 1.000-1.:;00 ohm, c:a 23 Henry \'id 10 mA. 
l s k Hrmbox 1l0 X 2l0 X l:10 mm. 
l sat~ "polar m ed h ii llure enligt ritning. 
l var Ia belt mots tånd, l m egohm. 
2 k o rt \' å gs·HF-dros8[ar. 
" IIl\ lIar~ för IOot Rtlind. 
3 blockkondensatorer , 2 MF, 500 volt. 
1 blockkoode nsator , () ,~ MF, 500 ,·olt. 
1 blockk ond en sa to r, 0.000 cm (0,01 MFI 
1 blockl,onuenRntor , 90 cm, 
1 blockkondenRat.o r, 180 cm. 
1 mot"tli nd, 1,000 om, 1,2;; W. 
1 m otstnnd , 50.000 ObOl , 1,2;, ,,-o 
2 m()t Rl~ n,1. 10.000 obm, l ,2J W. 
1 p;n lI erläcka ~ meg-obm. 
1 i!lot ~ti'l nd, 2X 25 ohm. 
12 k ontnkthylsor. 
'[r{Lu, ,kruv, sy stoflex , 
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Pig. 7. Mottaqaren med insatta rör, färdig att 
tas i bruk. 

Pig. 8. :I'W vänster den färdiga mottagaren m ed 
uvta,qen skännbox. Här under en när/Ji7d av 

delarna i boxen. 

genom d~t i'C1l'ialJla motståndet H 2 på 1 megohm och 
skärmgallret iiI' jordat genom kondensatorn C, på 
9,000 cm. (0,01 MF). Genom gallerkondensatorn ej 
pil 90 cm (ej av vickel-typen) och gallerläckan R. P< 
:)--5 megohm överföras de nu för~tärlda signalerna 
till detektorns galler, där de likriktas. 

.\.terkopplingsverkan uppnås med spolen L 2 i för
bindelse med den variabla kondensatol'D (\ på 150 
cm och högfrekvensdrosselspolen HFD2 i förbindelse 
med kondensatorn Oe på 200 cm tjänar till att hälla 
de högfrekventa svängningarna i detektorns anod
krets borta från H\.gfrekvensförstärkaren, där de kun
na orsaka instabilitet. 

Vidare finns idetektorm; anodkrets ett motstånd 
R'e på 50,000 ohm, vilket tjänar dels till att åstad
komma en lämplig låg anodspä nning på detektor 
röret, dels att i förening med kondensatorn Os för
hindra uppkomsten a v lågfrekvent återkoppling. 

(FortJ . ; siJ. 22.1) 

http:blockkondenRat.or
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Sir JInber t lVi/kins och nnden; at·/eI!8bål en »N(mtil1Ls». OU
serve-ra det speciella ulltennsyst Cl1! ct för mdiotele!Jraterin!J 

under vattenvtun. 

S
ir' Huoert ''Vilkins' N ordpolsexpec1ition med 
undervattensbåten »Nautilus» blir - såvitt 
man kan döma då detta skrives - inte av 
i år på grund av det maskinhaveri som in

träffat under överfär'den från Amerika till England, 
men våra läsare äro säkert i alla fall intressel'adc 
av att få en liten orienteting om radioanläggningen 
ombord på »Nau tilus», varmed -Wilkins tänker ge 
sig ut på denna Jules Verne-historia. 

Radioanläggningen är byggd på sådant sätt, att 
man har möjlighet a t t sända och mottaga telegram 
inte bam när undervattensbåten är i övervattensläge 
utan även under färd på djupet, och under de ark
tiska isregionerna skall »Nautilus» kunna stå i radio
kontakt med yttervärlden. 

Naturligtvis förefallet det till en början otroligt, 
att något sådant skulle låta sig göra, men det al' 

På den fantastiska. undervattenscxpe
dition till Nordpolen, som sir Hnbert 
Wilkins ä1rbnar företaga, får radion 
ytterl-i,qare ett t·illfälle att do lw mervtera 
sig såsom alla tidet·s största konvrnu
nikationsmedel. N är man under 1Jack
isen vid Nordpolen kan meddell~ sig 
med yttervärlden) då är till och med 

Jules Yerne ohjälpligt distanserad. 

faktiskt inte bara möjligt utan praktiskt pr'övat i 
många fall. På senaste tid ha åtskilliga lyckade för
sök gjorts med radiotelegrafering från fartyg i under
vattensläge. 

Dessa försök basera sig på ungefär samma princip 
Bom ligger till grund föl' den känd a underjordiska 
antennen, och på figuren härnedan ha r man anan

(Forts. å sid. 222) 

Ritnin.llen hiirnedan visa r 
8ehenw tislct (m t ennarran
gemanget på »Nautilus». 
A - A. ii.,. antennsystemet , 
0, - antennkondensator, 
I" och L, - 7wppMngs
spolar. 'l'in hÖ!Jer radio
tele!Jmtisten i arbete på 

»N(W tiItiS». 
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],'ig. 1. En 8l-.;i8,~ illustrerrwdc ett av Smith-Rns es /) tyddselullfl. för
sök. Vid S är sända/-en placerad, medan mottaga /'(~ n först finn" 'L'id 
A. på ett avstånd av 10 /,;aometer och därefter flytta" tUl höjdcn fl 
och 50 kilnmeter fnJn sändal'en, Vid bergets fot är rnottagn'ing omöj
lig, men uppe på toppen är signal,,/.urkan dCJ/solllllla som vid J. 

U nder de senaste åren hal' mall gjort myc· 
ket stora framstrg P,t den del a,· det 
radiotekniska oml'adet, som omfattar 
sändning och mottagning pä ultrakorta 

vågor (under 10 meter). Hittills har man dock endast 
försöksvis använt så korta vaglängder för praktiska 
förbindelser. Medan radioförbindelser över mycket 
stora distanser i mycket hög grad äro beroende in 

vågornas utbredning i atmosfärens ö"ersta lager) 
äro transmissioner över korta avstånd längs jordytan Fig. 2. Den av Smith-Rose använda ultra

kort'Vägsändaren m ed en ramantenn på ett
beroende blott av denna - om den är slät eller enda trådvarv. 
kupera.d, om där finns träd, byggnader eller dylikt 

av radio,-ågorna. Som var och en vet är det justoclt om jorden absorberar en större eller mindre del 
detta sistnämnda förhållande, som alltid är besvär
ligare ju kortare våglängden är och helt analogt äro 
också träd och byggnader mera till olägenhet när 
radiosvängningarnas våglängd minskas, i det dessa 
hinders metriska utsträckning då. blir stOl' i förhål
lande till den använda våglängden. 

För en fortsatt utveckling av de ultrakorta vågor· 
na, speciellt med hänsyn till deras användbarhet för 
praktiska syften, skulle det vara av allra s törsta 
betydelse att få ett fylligt material till belysninp; av 
dessa förhållanden och en serie experiment ha för 
den skull företagits, gående ut på att undersiika 
fältstyr kan från en ultrakortvågsändare (fig. 2) med 
val'iabel frekvens och utgångsenergi, i olika riktnin
gar från sändaren. 

På mottagarsidan ha undersökningarna gjOI'ts ge
Hom mätning av lågfrekvensspänningarna över hög
talaren i en transportabel b'årörsram-mottagare så
som fig. 3 visar. Det experimentella arbetet har ut

ll'ig. 3. Ultrakort'Vå.gslHottagaren är, som bilden visar, kans förts genom sådana mätningar på olika avstånd och 
purtabel. Lä,l}t} märke till den skärmadn ramant mmcn, som riktningar från sändaren, och det har då visat sig ger myck et utpräglad riläning8verkan. 

(ForIs. å sid. 222) 
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yn O nlng~ eDlet 
är den stora frågan 
i U. S. A:s rundradio 

A.v l~ök'en'a Staternas delegat 
vid Köpenhamnskon(erensen, 

mr John Howard Dellinger 

U 
l1del' de två, tre senaste åren har antal(lt 
i. gång varande rundradiostationel' i 
Förenta stat(~ f'lla ständigt varit omk['ing 
sexhundra. Det inbördes al' ständet mel

lan dessa har varit bes tämt till 10 kilocycles, ett väl'
oe som i praktiken visat sig vam mycket tillfreds
s tällande. 

De amerikanska rundradiostationerna äro indela
oe i två klasser: storstationerna, som arbeta pli en 
o:klusi I' våglängd - precis likadant som fallet är i 
Europa sålunda - och de många lokalsändarna, \"il 
lm ofta ha sina utsändningar på gemensamma vlig
längder - fortfarande precis likadant som på den 
här sidan Atlanten. De lokala stationernas effekt ä r 
begränsad till 5 kilowatt eller mindre för att man 
i största möjliga utsträckn ing skall kunna undvika 
interferens, och naturligtvis har man sett till att 
stationer på gemensam våglängd ligga på rätt stort 
geografiskt avstånd fr ån varandra. Därigenom har 
man ju kunnat betydligt minska riskerna för att in
terferens skall uppstii. 

Inte alla veta kanske, att samtliga Förenta stater
nas rnndradiostationer arbeta på lilla väglängsom
rådet mellan 200 och 550 meter, vilket motsvarar 
1,500--550 kilocycles. Av de nittiosex frekvensband, 

. som sålunda kunna disponeras, lägga storstationerna 
beslag på fyrtio exklusiva våglängder, medan de res
t erande femtiosex få användas för lokalsändare, 
eventuellt såsom gemensamma våglängder. 

För närvarande arbetar man i Förenta staterna 
intensivt på att lösa synkronkörningsproblemet. Om 
en stationsgrupp kan hållas vid samma frekvens med 
en tolerans på någl'a få cycles pr sekund, så försdn
ner interferens mellan sändarna, och fördelen härav 
måste ju stå klar för var och en utan vidare. 

Det har flera gånger påståtts, att en :::;i.ldan syn
kronkörning skulle tillåta, att man kör flera och 

kraftigare stationer på varje gemensa m våglängd. 
men tyvärr stöter man i praktiken på rätt stora svå
righeter. Det är visst möjligt att synkronköra en 
hel rad stationer, så att heLerodyninterferensen dem 
emellan försvinner, men samtidigt blir ett anna t slag 
av interferens mycket störande - reproduktionen 
blir förvrängd. Detta beror på, att svängningarna 
från flera stationer på olika tid nå fram till motta
garen, och på grund härav inskränker man antalet 
sändare på en gemensam vågläng'd till det lägsta mÖj 
liga. 

Just för närvarande pågå en serie försök att pr 
kabel ge flera rundradiostationer en »styrbärvåg», 
som förstärkes upp och användes för styrning av 
stationens frekvens, vilken följaktligen blir densam
ma för alla stationer på sa mma kabelnät. :NIycket 
goda resultat ha i detta fall nåtts. Sålunda arbeta 
nu stationerna ,VEAr<' i Se\\' York och ,7iTTIO, Hart
ford, på synkroniserat nät, och erfarenheter'na hittills 
lova gott för den fortsa tta utvecklingen på detta 
område. 

Till dessa upplysningar a v den amerikanske föl'
fa ttaren skulle man kunna knyta den reflexionen, 
att synkronkörningsproblemets lösning också skulle 
kunna ge televisionen ett gott handtag. När flera våg
längder bli lediga finns det möjlighet att sätta 
gång på allvar med den visuella radion_ 

i 
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Den transportablrt ka't! mCt'n ta m ed tUl badet - såv'idn 
mnn inte föredrar alt bada och "adiolyssnn 

på skilda tider. 

M 
ängen villaägare eller lyssnare, som 
disponerar en trädgård vet, vilken 
tjusning det är att fä. sitta ute i det 
fria och dricka sitt eftermiddags

kaffe bland granna blommor och gröna träel. Och me· 
dan ni sitter därute smäller ni pä er radioapparat 
för fullt för att få höra ut i trädgården vad Farbror 
Sven har att säga eller grammofonmusiken bjuder 
på. Ni överbelastar högtalaren, som skräller och för 
ett förfärligt oväsen. Folk, som flyttat ut i träd
gårdsstaden eller ut på landet för att få en smula ro, 
finna i"ig förföljda av radioterroristerna och bli na
turligtvis både arg;). och förtvi v lade. 

Varför har ni inte en apparat, som ni ledigt och 
behändigt kan flytta med er ut i trädgärden ? En ap
parat vars styrka ni kan moderera i bersån eller häng
mattan, så att ingen behöver bli störd av utsänd
ningen. 

Man löser inte problemet radio i trädgården ge
nom att man helt enkelt flyttar sin högtalare fram 
till vel'andafönstret, så att den får skrika ut i träd

s M A 
Stör inte edra grannar genom att sätta 

när ni sitter ute i trädgården och vill lYf 
ljudstyrkan. Läs denna artikel och följ ( 

Fi.q, 1, ?I' ö,' hugtalaren flyttas ul i träd
gården bör mnn använda ett fater sd

som figuren vi,~ar. 

F ig, S , Elt prak
tiskt sätt atl m'dna 

Ute i trädgdrdenantenngenomförin
apparaten eller hgen i e/t tält. 

sätt. M en län 

gärden och störa alla grannar. Och en nätansluten 
apparat släpar man ju inte heller med sig utan vi
dare ut på tomten. Då skall man dra långa lednin
gar, kanske ordna ny antenn- och jordförbindelse. 
En förlängning av stickkontaktledningen med van
ligt glansgarn är också i strid med givna föreskrif
ter, och ett fel i en nätmottagare kan innebära ett 
mycket allvarligt riskmoment, då man själv i regel 
är en mycket god jordledning ute i det fria. 

Ar man nu inte så lycklig att man bar en i ordets 
egentliga mening transportabel mottagare, så kan 
man mycket väl - under förutsättning att man inte 
har en allt-i·ett-apparat - klara sig genom att 
flytta ut bara högtalaren i trädgården. En sådan 
lång högtalarledning skall vara utförd av väl isole
rad tråd av minst 0,75 kv.-mm:s genomskärning. 
Man klarar sig i allmänhet lättast med att använda 
vanlig dubbel glansgarnslednibg av samma slag som 
begagnas till bordslampor och dylikt. Speciellt kan 
denna ledning förordas när det bara är fråga om ett 
mycket proyisoriskt arrangemang. Utsatt för sol och 
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Of 10 
laren i fönstret och smälla på för fullt:, 

lytta i stället ut högtalaren och moderera 

, som den ger för sommarens mottagning 

Fi{l. 2. I segel båten går det nlmä'r7<t 
att dra en antenn på detta sä t t .•Jor d· 
ledn ingen består al) en bi a.nk. tnt d, som 

/,;ast a ts ut 'i vattnet. 

n ju ha glädje av 
n pd många olika 
pd g1·annanw.. 

regn håller denna ledning inte så värst länge, och 
för permanenta friluftsledningar bör man därför ta 
till lackisolerad koppartråd, som fästes på små pors· 
Jinsknappar. 

Högtalare få inte ha blanka, spänningsförande kon· 
takter, vilka äro utsatta för beröring. Kommer man 
i kontakt med dessa skruvar så kan det ute l det fria 
vara betydligt farligare än inomhus. I varje fall kan 
man få mycket kraftiga stötar, och detta gäller sär· 
skilt likströmsmottagare, som inte äro försedda med 
ntgångstransformator. Man kan dock lätt skaffa sig 
garantier mot att högtalarledningarna föra farliga 
spänningar genom ett arrangemang, som visas på fig. 
]. Här är D en Hlgfrekvensdrosselspole och C kon· 
densatorer på 4 mfd. 

Da högtalaren skall plocka s in på kvällen böra led· 
ningarna sluta med stickkontakter på de punkter, 
där man kan få användning för högtalaren, och stick· 
kontakterna måste skyddas mot regn och dylikt av 
små träboxar. 

Det händer ibland att mottagaren börjar tjuta el· 

En iso/cntd koppa r t1'åd som an tenn ut e ·i det fria. Jord· 
l edningen består häl' av ett i mm'ken n edslaget 

metal/rör. 

ler svänga, när den förses med en lång högtaladed· 
ning. Det kan hända att man får elektrisk åter·kopp· 
ling mellan antenn och högtalarledning. I sådana fall 
kan man i regel klara sig genom att koppla båda hög· 
talarledningarna till jord genom kondensatorel' på 
omkring 5,000 cm. nära intill mottagaren. 

Är man lycklig ägare till en transportabel motta· 
gare, så behöver man ju inte befatta sig med alla 
dessa arrangemang utan då tar man bara med sig 
apparaten vart man har lust. En transportabel mot· 
tagare är i de flesta fall försedd med ramantenn, och 
det kräves därför inga särskilda åtgärder för att 
man skall kunna använda den. På platser, där mot· 
tagningen aven eller annan tillfällig skärmverkan 
är svag, kan det dock bli nödviindigt att man t iU' till 
en extl'aantenn, och det finns ju för övrigt många 
transportabla mottagare som arbeta endast med en 
uppspänd antenn. 

På utflykter måste man då ha antennmaterialet 
med sig. Ofta kan man klara sig med en i,solerad led· 
ning, som man lägger ut på torr mark. Ligger man 

(Forl•. A.id. 223) 
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En 

R 
amantellnens verkningssätt och koppling 
till mottagaren äro på väsentliga punk
ter olika vad som gäller för de mera 
vanliga utomhus- eller inomhusantenner

na. Medan dessa sistnämnda huvudsakligen påverkas 
av det elektl-iska fältet, som utsträlar från sändat
stationen, är l·amalltennen i allmänhet mottaglig 

a te
a 
som ni I,ör bygga 

för att öka 
sele ti"itet n 

Fiq. 1. J[(! ttskis., 
tm trämm6n, pd 
v-m..en an.tenn· 

trädpiJ, linda8. 

endast för det magnetiska fältet. Den vanliga 
inomhus· eller utomhusantennen kopplas .i regel 
till en svängningskrets - bestående av spole och 
avstämningskondensator - i själva mottagaren. 
Ramantennen däremot ingår själv som ett led i 
mottagarens avstämningskrets, i det den ersätter 
den annars använda avstämningsspolen. 

N a turligtvis kräves det då två tilledningar från 
ramantennen till mottagaren, nämligen en till var
dera sidan av den variabla kondensatorn, medan det 
behövs blott en enkel antennledning till mottagaren 
(och jordledning) när man använder inomhus- eller 
utomhusantenn. 

Ramantennens verkningssätt kan säkert bäst be
lysas med ett litet exempel. Låt oss antaga, att vi h~ 
två metalltrådar i samma plan och placerade på 
sådant sätt, att detta plan är vinkelrätt mot riktnin
gen av vågorna från en sändarstation. De två trådar· 
na träffas då samtidigt av radiovågorna, och följakt
ligen uppstår det lika spänningar i de båda trädarna. 
Koppla vi ihop tr< darna till en ram, så motrel'ka 
dessa spänningar sålunda varandra, och resultatet 
blir att ramen blir strömlös. 

Annorlunda är det om vi vrida denna vår enkla 
ram kring ett plan som är vinkelrätt mot det första. 
Vågorna träffa nu frJrst den ena av de lodräta trä
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·darna och litet senare den anch'a tråden, som ligger 
längre bak. Resultatet blir då, att det i ramen upp 
st· r en högfrekvent växelström, som är fullkomligt 

t akt med den utsända, och det är allt'å denna 
eström, som Yi använda i mottagaren. 

Detta lilla exempel kla1'lägger ol:ksä för oss ram
antennens riktningsverkan. Bnligt det föregående är 
det ju möjligt att mottaga signaler fn n en station 
·endast när ramens plan pekar mot stationen. I prak 
tiken visar det sig ofta rätt betydande a vvikelsel' 
fran denna regel, men dessa avvikelser bero näst8 n 
.alltid pa att metalldelar eller elektriska ledningar 
1 ramens nä rhet »förvl'iil1~'-t:'. det elektl'omagnetiska 
hiltet från sändaren, så att vågorna fä felaktig rikt
ning. 

rå grund av denna l'iktllings\'er-];:an kan man, som 

Pio. ,2 80m v i8ar förb'indelsen melWn 
kort- och 1änOvå(Jspo l en inbörde~ "amt 

med oms/dfta.ren. 

Pio· ."1 _ En schemat is];; f ram.s tä.llnill!J 
av ramantenl1C1!8 /,oppling. 

L. ••••• , 

N'Il l ~'\.T ]E: ]l\tJLAOG]Glr§ r[' :\\ 

1 trä li t. 112l/2x3Xl mm. 

1 trälis t , 103 X 3 X 1 mm. 


160 runda ll1ii s ~ing'~pikar. drka 1,6 cm. l'lllg-a. 
4 trä sk l'unll' (LiIl hopsättning ::t V korset). 
2 kon takthylsor, 
l strömbrytare. 
l träfot. 
1 blyplatL:l (storleken beroende av träfotens di 

mensioner) . 
l()() m. 0,5 mm :s dubbelt s ilkespunnen koppartråd . 

Diverse skruvar. 

val' och en utan vidare förstar, med ramantennens 
hjälp lättare skilja tie olika stationel'lla från var
andra, ty riktningen till två eller flera interfererande 
stationer är i allmänhet r ä lt dh·el'gerande. I gengäld 
är det dock Ra, att känsligheten blir mindre med ('n 
l'amantenn än vad man kan uppnå. med en utomhus
antenn och många gånger även en inomhusantenn. 
I regel är det därför nödvändigt att man använder 
ett eller tyå stegs högfrekvensförstärkning i motta
garen för att man skall uppnå tillräckligt ~tor käns
lighet. Med en detektor, följd av ett eller två stegs 
1ågfrekvensförstärlming har man ofta s,årt att ta 
lokalst ationen med högtalarstyrka på en ramantenn 
av någorlunda rimliga dimensioner. 

Ett annat mycket betydelsefullt förhållande, som 
man måste ha hela sin uppmärksamhet fäst på, när 
man vill använda ramantenn, är mottagarens inkaps
ling. På grund av ramens stora magnetiska fält kan 
man till och med på mycket stora avstånd få kopp
ling mellan en av mottagarens kretsar och ramen, 
och härigenom orsakas instabilitet. Alla mottagarens 
kretsar m1'tste skärmas noga med boxar. 

Den ramantenn, som här beskrives, är byggd så, 
att den täcker både lilla och stora våglängdsområdet. 
Den kan tillverkas med mycket enkla medel och den 
är utomordentligt väl lämpad för hembyggal'en samt 
för användning i kombination med en vanlig mot
tagare. 

Omskiftningen från stora våglängdsområdet till 
det lilla sker genom a tt man kopplar in några få 

(ForIs. å ,(r!. 222) 
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GIi.------.._alDpa 
som 

spänniDO"slDätare 

1MyCket ofta inl1·ä.tfar det. 
att ni behöver mäta spän
ningarna i radioanläggnin 
gen. Ni behiher inte kÖ]Jf/ 
ett dyrt instrum ent t~tnn kan 
awvända en vanliy glimlam
pa enli-gt de tips som yes 

Eliminaton~s spänning mätes. 

H 
ur ofta händer det inte för den aktive 
radioamatören, att han råkar i en si· 
tuation, där det skulle vara i högsta 
grad önskvärt att kunna kontrollmäta 

anouspänningar och dylikt i en krånglande motta
gare föl' a tt kunna bilda sig en bestämd uppfattning 
om var felet kan vara att söka. 

Och hur ofta ser man inte en amatör, som råkat 
just i denna situation, dyka ned i sin verktygslåda 
och hämta fram ett gammalt mjukjärnsinstrllment 
för att m:ed dettas hjälp söka få ett tips om felkäl
lan. Var och en vet, att ett mjukjärnsinstrumellt på 
grund av sitt ringa ohmska motstånd inte är pålit
ligt och särskilt är omöjligt att använda, när det 
är fråga om eliminatorer och nätmottagare, där den 
stora strömförbrukningen kan medföra till och med 
mycket betydande spänningsfall. En sådan mätning 
är nästan sämre än ingen alls. A andra sidan blir 
ett vridspoleinstrument, som skulle' ge nagorlunda 
exakta resultat, långt ifrån billigt. I varje fall blir 
det så dyrt, att endast ett fåtal amatörer kunna tänka 
på att begagna denna utväg. 

Men det finns en billig metod att ta till. Glim
lampan, som vi i så många andra fall läl·t oss att 
sätta värde på såsom oumbärlig, kan räcka oss en 

Fig. l. 

härnedan. 

hjälpande hand. Med en sådan vanlig glimlampa 
har man nämligen faktiskt möjlighet att l1ppnå 
mätningsresultat, vilka ifråga om tillförlitlighet ej 
Jigga så långt efter vad ett bra vridspoleinstrnment 

Fig. 2. 

ger. Allt vad man behöver förutom glimlampan är 
i huvudsak blott en sockel till denna, en god hög
ohmspotentiometer på 100,000 ohm och ett fast mot
stånd på 500,000 ohm - alltsamman ganska billigt. 

Delarna byg'gas samman s:1 som fig. 1 vi sar. E, iiI' 

högohmspotentiometern, G glimlampan och R 2 det 
fa~ta motståndet. På fig. 2 är detta arrangemang 
praktiskt utfört och man ser, att själva det konstruk
tiva al'betet är så enkelt och lätt, att varje amatör 
utan vidare kall gå i land med det. 

Men nu kan det vat'a på tiden att vi göra en liten 
avstickare föl' att ordentligt knuna fÖl'stå, varför 
och hur en så-dan apparat kan användas för spän· 
ningsmätning, d. v. s. som voltmeter. 

Vi yeta alla, att ell glimlampa tänder först vid 
en ,'i i> s spänning - tälldspänningen. ·En glimlampa 
föl' 220 volt tänuel' sålunda först vid en spänning 
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Fig. J. 

öl-er 170 volt, och en 110 volts glimlampa hal' i regel 
en tändspänning pil. omkring 70 volt. Det är just 
detta förhållande, som Yi begagna oss av i värt mät
instrument. Det är dock inte nödvändigt att känna 
till den exakta tändspänningen. Man skall bara se 
till att man inte genom öv rbelastning eller annat 
förrycker den använda lampans tändspänningsvärde. 

För övrigt sätter tändspänningen naturligtvis en 
gräns mellan hå olika mätmetoder : 1) mätning al
spänningar som ligga under tändspänningsvärdet 
och 2) mätning av spänningar som ligga över detta 
värde. I det följande skola vi behandla dessa fall var 
för sig. 

Vi ta fÖl'st itu med den mest begränsade och sam
tidigt den mest omständliga av dessa, nämligen mät
ning av spänningar som ligga under glimlampans 
tändspänning. Pil. fig. ': visas detta schematiskt. Vi 
skola häl' mäta de relativt låga anodspänningar 
+ A pä en ,-äxelströmseliminator, som är ansluten 
till 127-voltsnät. Undersöka vi konstruktionen när
mare, sil. se vi, att glimlampan G hal' en spänning, 
som är lika med summan av den tillförda växel
spänningen, vilken regleras med hjälp av potentio
metern B J , och likströmsspänningen. 

När vi därför v!'ida po tentiometerarmen från V 
långsamt upp mot U komma vi till en punkt, där 
glimlampan precis tänder, och denna punkt ligger 
närmare U ju lägre +A1 är. Som vi i det följande 
skola visa är det mycket enkelt att bestämma detta 
sammanhang. så att man i varje fall ~an få ut spän

ningpn .c\ L blott genom att avläsa potentiometerska
lan::l - och därmed potentiometera rmens - inställ
ning i det ögonblick, då glimla mpan precis nätt och 
jämnt tänder. 

Metoden kräl-er' emellertid, att själva belysnings
nätet är helt isolerat fran eliminaLol'll::l likströmssida_ 
Detta krav uppfylles ju också alltid ifråga om en 
eliminator eller nätmottagarc föl' växelströmsdrift, 

Fig. 1. 

som är byggd efter uppställda föreskrifter. Vidare 

måste elimi natorns jordledl1Jing n(tturligtvis a!;·lägs

nas wnder 1rl-ätningen. 

Auvänder man denna mätningsmetod på 220 volts 
växelströmsnät, så uppnär man större noggrannhet, 
om man kopplar sil. som fig. 4 A visar eller eventuellt 
i enlighet med fig. 4 B, om den använda nättrans-

F'ig. 5. 

forma torn inte har 127 volts uttag_ Motståndet Ra 
kan lämpligen vara på 10,000 ohm och uttaget göres 
omkring mitten. I sadant fall måste man naturligtvis 
använda en 127 volts glimlampa i stället föl' cn 220 
volts, som är nödvändig, om man använder samma 
metod som på fig. 3 även för 220-voltsnät. Metoden 
att använda endast en del av nätspänningeu har 

(Forts. å sid. 223) 

Fig. G. 
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Våglä gd~prohleDle ~ 
rika, 

Härovan seR öv m·st på den tör
sta masten den antenn, som an
vändes vid de tyska 1/.ltrakort

vågstörsöken. 

Till höger en del av den tys/en 
ultrakm-tv(lgs-tÖrsÖkssändarcn. 

01 och Co - avstämningsko11
densatorer. L - spole. A - an

tennledningar. 

De ultrakorta v&gorna iiro för närvanmde förem&l föl' ett intens ivt ocb 
intresseral , tudium (j\'er hela världen. Detta vägliingdsoffiråde öppnar helt 
nra perspektiv f(jr framtidens rundradio, e t t perspektiv, som kan vara. 

verklighet inom kor t 

De ultrakorta vågorna ge, som man vet, ett minimum av stör
ningar, och detta i förbindelse med den omständigheten, att de 
utbreda sig endast över skarpt begränsade landoml·åden, gör 
dem speciellt användbara när det gäller sändare, som skola förse 
mindre, lokala distl-ikt - t. ex, en enda stad - med rundradio
program. Den omständigheten att de ultrakortas utbredning är 
skarpt avgränsad gör, att man kan placel·a flera sändare på sam
ma våglängd utan störande interferens, om bara avståndet mel
lan stationerna är något tiotal kilometer. 

Här öppnar sig sålunda ett framtidsperspektiv - och den dag 
är kanske inte långt borta, då vi få se det förverkligat - med 

några få centralstationer på 
vanliga rundradiovåglängder i 
varje land, medan alla relä
sändningar och lokaltransmis
sioner försiggå på ultrakol'ta 
vågor. 

Aterstår sä att ordna pro
gramhistorien för dessa lokala 
sändare, Om mottagningsför
hållandena äro någorlunda 
gynnsamma i det distrikt, som 
det är fråga om, sä föredrar 
man naturligtvis i de flesta 
fall att ta in huvudstationens 
sändningar på vanligt rund

D 
et är knappast n,\gon öyeI'drift att säga. 
att hela världen för närvarande sysslar 
med studiet as de ultrakorta vägorna, 
inte minst därför att det ser ut som om 
man tack vare dem skulle kunna klara 

sig ut ur det våglängdskaos som rader. Och det är 
bara naturligt att experimenten äro minst lika in
tensiya i Europa som i Amerika. Både här hemma, 
i Norge och Danmark, Tyskland, England, Holland 
och L. S . .f\. göras regelbundna försökssändningar. 
Några definitiva och fulländade resultat har man 
vil'serligen inte nått, men \"ad mall lyckats med är av 
den art, att det sporrat till nya experimentella an
strängningar. 

r'adiosätt. De mottagna signalerna kunna då blott 
nppförstärkas, innan de påmodnleras dien lokala 
ultrakortvågssändaren, varifrl'l.ll de så vidarebeford
ras till alla de lokala lyssnarna. 

Inom områden, där mottagningsförhållandena äro 
sämre, måste man däremot lita till kablar såsom för 
bindelselänk mellan centralstationen och lokalsän
daren. Då dessa kablar mäste vara speciella historieI' 
för att tillgodose rundradions speciella krav, så för
dyra de naturligtvis väsentligt en anläggning, men 
då kan man å andra sidan säkert ta igen en mern tgift 
tack vare den omständigheten, att de ultrakol'ta ge 
betydligt större frihet från störningar och därmed 
\·ärva många lyssnare, som aunars hålla sig borta, 

http:varifrl'l.ll
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yaro 
för lik~tröDl~Dlottagare 


Telefunken lutsläpper inom kort 
i marknaden indirektuppheHade 
likströmsrör med samma effek.. 

ti"vitet som -växelströmsrören 

D 
et finns, som var och en nog vet, avse· 
värd skillnad i fråga om effektivitet mel· 
lan en växelströmsmottagare, d. v. s. en 
mottagare med indirekt upphettade vä.x· 

elströmsrör, och en batterimottagare med samma rör
antal. Detta beror främst på själva växclströmsrö· 
rens höga effektivitet. Denna möjliggöres genom en 
riklig glödströmstillförsel, som gör att en mycket 
stor katodyta kan uppvärmas till den erforderliga 
temperahlren. Härigenom tillförsäkras röret stor 
emission och litet växelströmsmotstånd, vilket ger 
Rtor branthet. Ett normalt växelstl'ömsrör förbru· 
kar vid 4 volts spänning över glödtråden en glöd
ström av c:a 1 ampere, d. v. s. en glödcffekt av .J 
watt. Ett batterirör förbrukar vid 4 voltR glödspän· 
ning mellan 0,06-0,15 amp., vilket gör en effekt av 
mellan 0,;~4-0,6 watt, således 1/17-1/7 av glöd· 
strömsförbl'ukningen vid växelströmsröret. 

Då det gällt mottagare, som drivas från likströms
nätet, har man hittills varit hänvisad till att använ
da s. k. serierör, d. v. s. rör av alldeles samma kon
struktion som batterirören men avsedda att matas 
med en ViSR uppgiven glödströmstyrka i stället för 
med en viss glödspänning som vid batterirören~·). 
Den meRt användbara typen bland dessa serierör har 
en glödströmsförbrukning av 0,1 amp. GlödRpännin
gen är härvid c:a 4 volt. Glödeffekten uppgår så
lunda till omkring 0,4 watt och är av samma stor
leksordning som vid batterirören, varför effektivi
teten ej blir större än Yi cl dessa senare rör. TrotR 
detta förbrukar en normal t rerörsmottagare 20 ggr 
större effekt i glödströmkretsen då den drives fnlll 

ett 220 volts likströmsnät som då den drives från 
]Jatterier. Detta beror ju på, att största delen av den 
från nätet uttagna effekten förbrukas iförkopplings· 
motRtåndet. 

»Telefunken»-koncernen har nu lyckats lösa pro

*) Jmfr Populär RaMo, j an. 19:31: Likströms-serierör 
Batterirör - Viixel"trömsrör. 

Närbilil av eleTc
trodsyste1net hos 
Telefunkens nya, 
indirekt upphettade 

likst rÖ1nsrör. 

blemet att fä fram ett effektivt och på samma gång 
ur driftkostnadssynpunkt ekonomiskt likströmsrör. 
Detta rör har indirekt upphettad katod. Det mest 
utmärkande för röret är den stora glödspänningen, 
som nppg{ll' till 20 volt. Glödströmsförbrukningen är 
0,18 amp. Glödeffekten blir alltså - 20XO,18 = 3,6 
w.att, d. v. s. i det närmaste densamma som för växel· 
strömsrören. Man kan alltsä vänta sig motsvarande 
höga effektivitet. Den till glödströmskretsen från ett 
220 volts likströmsnät uttagna effekten är nära dub
belt så stor som vid de ovannämnda serierören, men 
vid exempelvis en trerörsmottagare tillgodogöra sig 
rören hela 27 % av den från nätet uttagna effek
ten mot endast li % i senare fallet. Man tar allt8å 
v'id dc nY(f iik.strö.msrörcn ut ej fullt dubbelt så stor 
e.f.fekt från nätet som vid de gOrmla och erhålle7" i 

genyäld omkring 8 ggr' större nyttig e.f.fekt till glöd
tråcUrrna. 

Vi skola nu gä in något närmare på de nya lik
strömsröreus konstruktion. Själva glöd trftden, eller 
rättare sagt upphettningstråden, som är hela 4 dm 
lång, är spiralformigt upplindad inuti den rörfor· 
miga glöclkatoden, som blott är 3 cm lång. nIan, har 
haft mycket stora svårigheter att övervinna, innan 
man lycka ts få fram den erforderliga hållfastheten. 
På isolationen mellan glödtdhl och katod ställdes 
mycket höga krav, då spänningsskillnaden här i prak
tiken kan uppgä till 100 volt. Den inre konstruktio
nen framgär tydligt av illustrationen, som även vi
sm' att alJOden är utförd a v metall Lrådsnät i stället 

(For/s. åsido 222) 
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RAD o OKTORNS SIDA 


POlJttlär Radios frågeavdel

nillg besv arar direkt alla te k 

Idslw frågor omqåendc, om 

75 öre + por·to m edsände". 

PÖ1' två frå{Jor medsändes 

1 .' 25, för tre 1: 50 och där

efter ytter~iga,re 50 öre tör 

varje fruga. (Beloppet utta

ges även mot postförSkott). 

På radiodoktorns sida, skola 

våra läsare i for t sättl1inqen 

återfinna några av de frågor 

med tillhör ande svaT, 80m be

ha,ndlats av frå.ljeavdelningcn 

oeh som kunna vara, av mera 
anrnänt ini rC8se. 

Oväsen i antennen. 

Z-volts I'ör på 4-volts aclmmulator. 

Mina 4-voltsru r som a nvändas i en två
rursförstärkare för ba tteridrift ha tyviirr 
I!r,int "ij nder..Jag har ligffa nde ty ll B 205, 
som jag kanske kunde anviinda, då jag inte 
ha r råd att köpa nya r ör. Min 4 ,'ol t. ueku 
Jllulnlor iir docl{ tyvärr så inriittad , att fur 
Ilimle: ~e~ti'tngen mellan de t,'å cellerna är 
omöjli g utt komma UJ, Annars kunde jag ju 
a11\';inr e n cell åt gå nge n. Kan jag inte i 
,tUli et k oopla in e tt mutstå nd mellnn acku
mulatorn uch mottagaren och hur s tort skall 
r1E'tta vara för a tt reducera d es!'u 4 volt 
till 2 yolt? 

'1',';1 B 205 förbruka tillsamman 0,3 amp. 
och mo t t ndet skall enligt Ohms lag vara 
2: 0,3 = omkri ng 6,5 ohm. Mera ekonomiskt 
iir emellertid att l<oppla om mottagaren, så 
att de tyå rören komma i serie. Ackumula
torns 4 ,olt kunna då anv,indas direkt. 

Rören gå sönclet·. 

Varför sprängas rören i 
min mottagare med metall
chassi '? All a ledningar äro 
fullt justa. 

Lägg' en isolerande skiva 
under sam tliga rörsocklar. 
Säkert har ni nämligen kort
slu tni ng mellan en av sock
larnas kontakter och ('has
sh't. 

J ag har tidigare få tt utmä rkta resul
tat pä min utomhusantenn, sum ligger 
högt och ganska fritt. Nu ha elektriska 
ledningar urap;its tätt intill antennen 
och jag har Ditt all mottagning förstörd. 
Hjii Iper ett störningsfi! ter eller nrtgon
ting a nnat? 

Et t störningsfilter kan blott motver
ka oväsen som genom apparatens niit
anslu tning kommer in i anläggningen. 
S törninga r , som uppfå ngas a v an tenn· 
sys temet, finns det intet prakti~kt an 
vändbart medel mot. I det här fallet når ni dock ett mycket 
bättre resultat om antennen dras vinkel rätt mot de elektriska 
ledninga rna. Då blir det niimIigen inte induktion mellan 
antenn och belysningsnät. Störningarna försvinna praktiskt 
taget helt och hållet, om anten nen dras pil detta sätt. Ett 
stöl'llingsfilter kan, som 8agt, aldr ig hjälpa mot s törningar ge
nom ulltenns,vstemet. 

127-voltsappara.t på 220 volt. 
Min mottagare är byggd för 127 volts 

Yi.ixels trÖm, r u flyttar jag ti ll en plats 
med 220 volt växelström. Kan jag even
tuellt liigga in ett motstånd före mot
taga ren? 

Ett sådant mot
stil nd Skulle det va
ra dålig ek onomi 
att am'ända. En au
totransform ator är 
s;ikert den bästa lös
ningen. Troligen kan 
dock nä ttransforma
torn i er mottagare 
omkopplas till 220 
volts nätsl~:inning, 
vilket ju är den enk
laste lösningen. 
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Med Valvo rör uppnås bättre resultat 

RADIO SPECIALRÖR 
för va rje effektbehov 
och för de mest skilda 
ändamål äro förebilder 
för all rörfabrikation 

A. V. HOLM AKTIEBOLAG 
STOCKHOLM 

GOTEBORG - MALMO - LlNKOPING 

)Husbondens Rös'b) »His Master's Voice) 

RADIO 
kommer till instundande höstsäsong. I våra fullständiga 

serier av radiomottagare, radiogrammofoner, högtalare, 

såväl magnetiska som elektrodynamiska, picbups etc. 

har den moderna radioteknikens senaste landvinningar 

blivit effektivt utnyttjade. 

Å de platser, där vi icke äro nöjaktigt representerade, 

söka vi kvalificerade återförsäljare för köp i fast räkning. 

SKANDINAVISKA GRAMMOPHON AKTIEBOLAGET 
STOCKHOLM 
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HUR BLIR 1IAN Si-i.NDAREAMATÖR? 
(For ts. från sio. 200.) 

respondens försiggår nämligen medelst telegraftec
ken, och det första steget för att bli sändareama
tör är därför att lära sig telegraferingen. Att ha 
en sändare utan att kunna telegrafera är detsaID!Illa 
som att äga en roddbåt utan åror. Visserligen skulle 
man knnna försöka med enbart telefonisändning, men 
dels äro telefonamatörer mycket illa sedda, eller rät
tare h!)rda, pil. de flesta amatörvåglängderna, och 
dels ' kan man med telefon inte ens tillnärmelsevis 
uppnå sl\. goda resultat som med telegrafi. Dessutom 
måste man hålla i minnet, att i Sverge och f. Ö. i de 
flesta länder, måste sändareamatörer avlägga god
känt telegraferingsprov, innan de ha rätt att nyttja 
sä nda reanläggningen. 

För att grundligt lära sig telegraferingens svåra 
konst får lIlan anslä. några månaders trägen övning. 
Att lära sig- telegrafera måste tillgå på samma sätt 
som när ett barn lär sig tala, d. v. s. genom upprep
ning och 1\.ter upprepning av de olika tecknen. Tele
grafspråket är ju inte ett språk utan snarare ett nytt 
sätt att uttala bokstäverna. Dessa formas med olika 
långa ljud i viss följd eller olika långa streck i viss 
följd på en pappersremsa. Ett långt streck motsva
rar ett långt ljud, och ett kort streck eller en punkt 
motsvarar ett kort ljud. Vid mottagning av telegra
fi höres ju i telefonen korta och långa ljud, som mot
svara punkterna och strecken. Man böl' därför vid in
lärandet av alfabetet inrikta sig på att lära in detta 
icke som punkter och streck utan som korta och långa 
ljud. 

Ett lämpligt tillvägagångssätt är därför att från 
första. början skaffa sig ett »själseko» av de olika 
tecknen i morsealfabetet. Sålunda bör man icke se ' 
ett a som --, ej heller tänka det som punkt, streck 
utan uppfatta det som »dit da». »Dit» är ett kort 
ljud och motsvarar sålunda en punkt , »da» verkar 
som ett långt ljud och motsvarar ett streck. »Dit da» 
kommer därför att låta som bokstaven a i hörtelefo
nerna. »B» återkastas av vårt själseko som »da dit 
dit dit», c som »da dit da dit» etc. Alla telegrafteck
lien böra inläras på detta sätt, och detta bör ske så 
grundligt, att man uppfattar dem lika snabbt och 
omedelbart, som när en person lil.ngsamt uttalar de 
olika, lIIOt tecknen svarande, bokstavsljuden (icke 
telegrafljuden !)_ 

I samband med att man inlär alla tecken på detta 
vis, böl' man också lära sig a tt slå dem med nyckeln. 
Man observerar härvid, att mellanrummen mellan de 

POPULÄR RADIO 

olika delarna i en bokstav är lika med en punkt, mel
lanrum.m.ell mellan bokstäverna lika med två punk
ter och uppehållet mellan orden lika med ett streck. 
Endast så småningom bör takten ökas. Man böl' all
tid bemöda sig om att slå tecknen så jämnt och tyd
ligt som möjligt. Det är mycket förmånligare att 
kunna telegrafera sakta men korrekt än att kunna 
slå hastigt men slarvigt. 

Även åt mottagning av signalerna bör den blivande 
sändareamatören ägna mycken och omsorgsfull trä
ning. Man lyssnar därvid på signaler, som. sändas 
långsamt - t. ex. de kommersiella stationernas an· 
rop, som upprepas långamt i timtal. Härvid böl' man 
så smfmillgom vänja sig vid att samtidigt med av
lyssnandet nedskriva de utsända signalerna. Genom 
att efterhand »kopiera» signaler från stationer med 
allt högre telegraferingshastighet tränar man sig så 
småningom för allt högre »speed», men man bör 
därjämte bemöda sig om att skriva ner telegram
men om möjligt alldeles felfritt. Man bör lägga mär
ke till, att man aldrig bör stanna, när man gil.r miste 
om en bokstav för att i minnet söka återkalla det mis· 
sade tecknet, utan man bör i stället genast fortsätta 
med nästa tecken ma n hör. 

I detta sam.m.anhang kan omnämrnas, att de euro
peiska amatörerna, i motsats till de amerikanska, 
nästan alltid sända varje ord två gånger, så att det 
inte befaras, att någon bokstav går förlorad. Detta 
system, som även användes av de flesta svenska ama· 
töreI'Ua, måste anses som ett upprörande missbruk 
av tid och arbete, då den takt, som i allmänhet hål
les av amatörerna, är så låg, att felläsning nästan är 
en omöjlighet (undantag för mycket svaga signaler 
eller vid starka störningar). Sådan dubbelskrivning 
lämpar sig därför endast vid korrespondens med ny
börjare. 

När man nått så långt, att man ledigt kan 50-takt 
(d. v. s. 50 tecken pr minut) och kan taga emot sam
ma takt, har man att sända in en ansökan om nytt
jande av radioanläggning, som ställes till Konungen 
och insändes till Kungl. TelegrafstyreIen. Sändare
licensen kOl:ltar 40: - kr. och gäller »tills vidare med· 
delas». Dessutom mftste man betala 10: - kr. varje 
år i licensavgift för den till anläggningen hörande 
kortvågsmottagaren. När ansökan blivit bifallen, vil
ket brukar ske någon månad efter ansökningens in
lämnande, får man anmäla sig till telegraferingspro
vet hos FÖl'eståndaren för telegrafverkets undervis
ningsanstalt, iYIalmskillnadsgatan 19 B, Stockholm. 
Detta prol-, som får avläggas å närmaste telegrafstu
tion, omrc, ttar sändning och mottagning av c:a 100 
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»Prahn»-spolanw torde ~ara välkäoda för Populär Radios 
läsare, då de förekommit i ett flertal koostruktionsbeskriv
niogar, ou seoast i »Familjetrean» i föreg. nr. De äro på 
grund av sina sm1\. dimensiooer (längd = 100 mm, diam. 
= 50 mm) syonerligen anväodbara i m<>derna mottagagare
kunstruktiooer. Spola roa äro försedda med både kortvågs
och låogvågslindning, för vågläogdsom;rådeoa 200-600 m 
(Jch 900--2,DOO m resp. och le"l"ereras med våglängdsom
kopplare. Två olika typer finnas, den ena eo komplett sats 
om tv1\. spolar, avsedd för mottagare med ett stegs HF
förstärkning med skärmgallerrör. Vid mottagning p1\. 200 
-600 m. kortslutes långvägsdeleo i båda spolaroa. Den 
härför avsedda omkopplaren är av syonerligen enkel och 
praktisk kons truktion och lägger ej hinder i vägen för en 
effektiv avskärmning mellan spolarna. 

Den andra spoltypeo ä r en s. k. detektorspole, avsedd för 
mottagare med detektor och ett eller flera stegs LF-för
s tärkniog. AterkoppUngsspolen är här uppdelad i en lång
vägs- och en kortvågsdel, av vilka den förra kortslutes sam
tidigt med långvågs-avstämningsspolen. Detta sker m edelst 
en tvåpolig omkopplare. Med båda spolsatserna följer 
koppIingsscheUUl till 3-rörsmottagare. 

Prahn-spolaroa föras i marknaden av Firma K . Brober.~, 
:J\Ialmö, Firma Aug. .Jansson, Sundbyberg, Hjalmar Löfqvists 
Elektriska A.-B .. Stockholm. 

* 

.lktiebolaget AI·tO, Malm ö och Stockholm., hal' tillställt 
oss en fem rörs niitmottagare, tillverkad av G. Schaub Ap
paratebaugesellschaft m. b. H., Charlottenburg. Densamma 
finnes för både växel- och likström, och för båda st römar
terna fionas dessutom tvenne olika typer, »Standard»-typen 
(Jch »Krafö)-typen resp., vilka skilja sig med avseende på 
utgångseffekten . S jälva mottagaren levereras i chassiform 
tillsammaos med olika höljen. 

'Mottugaren är försedd med ett steg HF-förstärkning, de
tektor, ett första LF-steg samt ett slutsteg med tvenne pa
rallellkopplade rör. I likströmstyperna äro slut-rören 2 st. 
.B405 (REl34 ) resp. 2 st. B443 (RES164 d) och i växel
strömstyperna 2 st. B409 (RE134) resp. 1 st. D404 (RE604). 

Konstruktionen är f . Ö. synnerligen god. Avstämningen 
ske I' medelst en ratt m itt på fram sida n av apparaten. Den 
belysta skalan iii' graderad direkt i våglängder och plats 
.rinnes även för anteckning av sta tionernas namn. Omkopp
lingen mellan korta och långa vägor (200-600 resp. 1,000
2.000 m) sker medelst eo spa k under a"l"stiimningsratteu. 
Till vänster om skalan finnes en spak för efterjustering a\' 
notennkretsen och till llöp;er sitter strömbrytaren. Nedtill 
finnas på .ar sin sida om aystämningsra tteo tyenne spa

()rd svensk och engelsk text samt några siffror och 
de yiktigaste skiljetecknen. Sändning och mottag
l1ing skall ske med minst 50 tecken pr minut. En viss 
felprocent iir visserligen tillåten, men denna är så 
{)betydlig, att man bör vara ganska säker på handen 
()ch örat, innan man anmäler sig. 

Är provet väl avlagt och blivit godkänt, kan man 
sätta igång med att bygga sändaren, till vilket vi 
återkomma i nästa nummer. 

kar för resp. ljudstyrke-(selektivitets-) reglering och liter
koppling. Chassiet är utfört i stålplä.t och samtliga spOlar, 
transformatorer etc. äro omsorgsfullt inkapslade i meta ll. 

Växelströmsapparaten är omkopplingsba r för fÖljande 
nätspänninga r : 110, 125, 145, 220 volt. Om så önskas kan 
vid den kraftigare typen magnetiseriogsström uttagas till 
fältmagneten å en elektrodynamiSk högtalare, som då ej 
behöver vara försedd med särskild likriktare. 

Samtliga typer äro försedda med inbyggd vågfälla, me
delst vi.lken lokalsändareo kan utstängas eller försvagas 
vid utlandsmottagoiog. Detta är av syooerligen stort värde. 
r"llottagaren är vidare försedd med anslutningskontakter 
för gra..m,m.<>fon-pick-up. Vid likströmstyperna är sildrosseln 
flyttbar mellan plus-- och minuspolerna (genom omflyttning 
av tre kontaktbleck) , varigenom en effektiv filtrering alltid 
kan erhållas. . 

.Hed mottagaren följde samtidigt en elektrodyoamisk hög
talare av samma fablikat (Schaub) , med typbeteckningen 
G220. Densamma är försedd med inbyggd ingångs transfor
mator, avpassad fÖl' tvenne parallellkopplade peotoder 
RESl64 d. Eo annan typ W300 (W220) äl' avsedd att matas 
från ett enkelt slutrör RE604. Fältmagneten matas med 
300 resp. 220 volt likström. 

Vi ha hittills endast varit i tillfälle att prova mottagaren 
med t illhörande högtalare på lokalmottagning, och funno 
häl-vid ljudkvaliteten god och ljudstyrkan fullt tillräcklig 
för normala behov. Vi återkomma angående utlaodsmottag
oing och grauunofonspelniog. ,. 

Aktiebolaget Erik Sundberg, Sigtuna, en av landets äldsta 
fabriker ioom radiobranschen med specialitet i tillverkning 
av transformatorer och lägfrekvensdrosslar för radioäodamål, 
har länge framgå ngsrikt konkurrerat med alla de många 
utländska fabrikat, som översvämmat marknaden. Suodbergs 
transformatorer och drosslar ha alltid stått högt i ropet 
hos dem, som sökt och vetat att uppSkatta det bästa mark
naden kan erbj uda. Ett annat gott bevis på den höga k~a
liteten är, att åtskilliga av våra föroämsta mottagare av in
hemsk tillverkning äro försedda med nätt ransformatorer och 
dross lar från nämnda firma. 

Sedan en tid tillbaka har pägått omfattande förberedelser 
vid fabrikerna i Sigtuna för att ytterligare höja kvaliteten. 
Man hal' sålunda uppsatt en aoläggning för vacuumimpreg
nering av lindningarna, vilka numera utföras efter helt nya, 
pateotsökta metoder. Den isolation, som härigenom erhålles 
fyller de hög'sta aospråk och torde mer än väl räcka till för 
att motstå de krävaode prov för vilka en apparatdel v.id 
provniogsansta lten utsättes innan den får förses med dct 
»S»-märkl1, som garanterar full tillflOrli tlighet och som 
förr e ller senare tordc komma att bli Obligatoriskt för varje 
nä tansluten radiomottagare. 

De nya tillverkoingsmetoderna komma att tillämpas icke 
blott på firmans staudardtyper utan även på varje för fa
brikationen avsedd traosformato r, som kan erhållas i vilket 
som helst öoskat utförande när specifikation tillställes fir
mao. 

Vi skola i ett följande nummer återkomma till A/B Erik 
Sundbergs produkter. 

.Joel Olssons E lekt riska Aktiebolal}. Stockholm, har till
ställt oss ett par nya elektromagnetiska högtalare av mär
ket 'I'EJ.'AG för proyoing. Höljena äro utförda i valnör 
och högtalal'llas yttre är synnerligen smakfullt och gedig "t. 
Bå.da äro ub ustade med mod erna 4-poliga differeotial-kraf 
system , avp98sade för normala slut rör. Typbeteckoingarna 
äro »TEFAC:~105» och »TEFAG-100» resp. Auslutoing,;
sladden är ~l'eciellt väl utförd med avseeode på isolationen 
va rför ing"en risk fiones f ör stötar vid direktkoppliog uv 
högtalaren i ti lutrörets anodluets. För att härvid möjliggöra 
kompensern,,~ för anodströmmens inverkan äro systemen för
sedda mert j'egleringsanordning för instii llning av ankaret i 
medelläge. 

Vi 1\.tf:rkomma efter företa~na prov till tooomfä ng och 
kän slighet he:, högtalarna i frilga. 
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ETT EFFEKTIVT SKYDD MOT STÖRNINGAR. 
(Forts. från sid. lD9.) 

hundra utförliga rapporter, försing etc. I största korthet 
skola vi bara beröra ett par av de problem, som äro av det 
s törsta intresset för lyssnarna. 

Särskilt är friigan om eliminering av elektriska störningar 
vid rundradiomottagning av det mest omedelbara intresf;e. 
över detta ämne höll os vid konferensen två föredrag, ett 
av professor Absalon Larsen, Köpenbamn, ocb ett av br 
Manczarski, Polen. 

Professor Larsen bar under flera ilr utfört ett stort och 
betydel~.efullt arbete för att söka komma de elektriska stör
ningarna till livs. Oändligt många lyssnare kunna också tacka 
honom för att de i relativt lugn kunna njuta av utsänd
ningarna. 

Sil gott som alla tidigare försök att eliminera radios tör
ningar från elektriska apparater ocb masldner ba visat, att 
man måste ta reda på störningskällan för att med bjälp 
av spolar, kondensatorer ocb speciella anordningar få ovä
sendet avlägsnat. Alla medel som man försökt använd,t i 
förbindelse med själva mottagaren ha däremot visat sig 
resultatlösa. Professor Larsens arbete har därför huvudsak
ligen gällt klargörande av de elektriska sliirniugarnas natur 
och hur de uppstå samt bekämpas vid själva källan. 

Pä kongressen väckte det myeket stor uppmärksamhet, att 
hr Manczarski i sitt föredrag hävdade, att det nu verkligen 
skulle vara möjligt att bekämpa motorstörningar och dylikt 
med bjälp av relativt enkla anordningar i själva mottagaren. 
Detta nästan otroliga pästäende bekräftades emellertid vid 
en demonstration, som var anordnad pä Christiansborg för 
ett stort antal kongressdeltagare. En mottagare installerades 
och försågs med en antennanordning enligt föreskrift, var
efter man i samma rum montenlde upp en av de värsta 
oljudsapparater som man kan tänka sig, en teslaapparat 

Det oväsen i mottagaren, som denna teslaapparat alstrade, 
';;tr fullt tillräckligt för att helt omöjliggöra all ordnad 
mottagning. Med hjälp av den pOlska anordningen elimine
rades dock allt oljud och mottagning kunde äga rum på 
vanligt sä tt. 

Uppfinningen bestä.r i att man genom ett vanligt kopp
lingssystem kopplar både antenn, motvikt och jordledning 
till mottagaren, varefter apparaten kan göras Ol,änslig för 
elektriska störningar genom variation av detta kopplings
system. Det ser ut som om man här skulle stå inför en 
upptäCkt av oöverskådlig betydelse, inte bara för radiolys. 
narna utan även för den kommersiella radiotrafiken över 
hela jordklotet. 

Behandlingen i Commission d'Organisation av frågan om 
radiostörningarnas bekämpande ga v vid Köpenbamnskon
gressen till resultat, att Danmark fick i uppdrag att fungera 
såsom centraliserande administration för undersökningarna 
i samarbete med följande länder: England, Frankrike, Fö
renta Staterna, TySkland, Spanien, österrike, Italien, Ryss
land, Norge, Schweiz, Holland och dessutom Union Inter
nationale de Racliodiffusion. Den dansl,a administrationen 
anmodades vidare att framlägga resultatet av undersök
ningarna vid den internationella rac1iokonferensen i Ma drid 
nästa ar. 

RADIO UNDER. PACKISEN I ISHAVET. 
(Forts. (r,\ n sid. 207.) 

gemanget uppskisserat. På vanligt sätt är mottagaren M 
eller sändaren S genom en spole L, induktivt kopplad till 
en antennspole 4, och antennavstämningen företages med 
hjälp av den variabla kondensatorn C,. Själva antennsyste
met. består av två väl isolerade koppartrådar, vilka äro 
upphängda utanför själva fartyget i dettas längdriktning. 

Det har vid de experiment som gjorts visat sig mÖjligt 
att ordna mottagning ocb sändning med en sådan anlägg
ning över stora avstånd. Alla kortvågsamatörer ha också 
uppmanats att lyssna efter »Nautilus», som har en sändare 
på 150 watt och man anser att den överallt på sin färd skall 
kunna komma i förbindelse med yttervärlden. De v:lgläng
der, som »Nautilus» fått tillstånd att använda äro: 18, 22,6, 
27, 33,6, 35,5, 45,3, G4, 731, 750 och 8()() meter. 

NYA RÖR FÖR LIKSTRÖMSMOTTAGARE. 
(Forts. från sid. 217.) 

för av plåt, varigenom kylningen blir effektivare och röret 
kan belastas hårdare. För samma ändamål är anoden försedd 
med tvenne stora kylflänsar. 

De nya liks trömsrören komma att tillverkas i följande 
fyra standardtyper: 

REXS 1820: Skärmgaller-bÖgfrekvensrör. 
REN 1821: Universal rör (triod). 
REN 1822: 'l'riod-slutrör. Anodförl. = 5 watt. 
RENS 1823 d: Pentod-slutrör. AnodfÖrl. = 5 watt. 
Rörens data äro upptagna i nedanstående tabell: 

RENS REN I REN I RENSRörtyp 
1820 1821 1822 1823 uI I , 

20 1 20 1 . 20 ' Volt 
Glödström ........... 0,180 
Glödspänning .... .. i 20 

180 0,180 0,180 \ Amp.
100--200 Volt 

~kärrog. spänning .. 20--00 
Anodspänning ..... 100--200 40--200 100--2000' 1 

100--200 Volt 
FÖrstiirkn. fuktar .. 40() 

-
25 G 100 

Inre motstånd .. , .. 8,000, 2,500 40,000 Ohm 
J3rantbet .............. 400'~~ 1 2,4 2,5 mAj V 
Galler-anod- kapae. 0,~1 31 1  - Cm 
Anodförlust ........ 5 !) IWatt 

Av ovanstående data framgår, att skärmgallerröret 1820, 
med en branthet av 1 mA/volt ocb en galler-anod-kapacitet 
av endast 0,001 cm, är fullt i klass med motsvarande rörtyp 
bland växelströmsrören. Detta gäller även om universalröret 
1821. 'l'riod-slutröret 1822 motsvarar närmast RE 304, men 
bal' något bättre data än detta. Pentoden 1823 d Slutligen 
bar synnerligen fina data och ligger en klass öven normal
pen torlerna. 

Vi skola i ett fÖljande nummer redogöra för bur de nya 
rören användas samt ge kopplingssClJemata med anvisnin
gar för konstruktion av mottagare med dessa rör. 

DE ULTRAKORTAS UTBREDNING. 
(Forts. fn1n sid. 208.) 

som man väntat - att fältet varit i mycket hög grad 
förvanskat av kringstående träd och byggnader. Fältet avtal' 
ungefär omvänt proportionellt mot kvadraten på avståndet 
så länge utsändningen försiggår omedelbart ovan jordytan. 

Om det däremot finns en direkt luftlinje mellan sändare 
och mottagare ändras detta förbållande fuJlkomligt. Vågorna 
absorberas nu inte längre i så bög grad av jordytan. Som ett 
exempel finns på fig. 1 angivet ett av experimenten. Vid S 
är själva sändaren placerad. Mottagaren uppmonteras först 
vid A cirka 10 kilometer från sändaren och man mäter fält
styrkan. Om man nu avlägsnar mottagaren alltmera från 
sändaren så blir fältstyrkan efterhand så liten, att den inte 
en gång kan mätas. Försöker man placera mottagaren pi\. 
toppen a v berget B pil. 500 fots böjd ocb på ett avstånd av 
50 kilometer frän sändaren så stiger fältstyrkan till samma 
värde som vid A, ty nu har man en direkt luftlinje mellan 
sändare ocb mottagare. Detta visar sålunda att det är 
absolut fördelaktigt att placera ultrakortvågsändaren pä en 
sil högt beJö.gen punkt som möjligt, om de ultrakorta yågorna 
skola få någon betydelse för framtidens rundradio. 

RAMANTENNEN. 
(Forts. från sid. 213.) 

varv panlllellt över långvågslindningen. När man lyssnar 
pu det bögre våglängdsområdet sitta dessa fil. lindningar 
på långviigslindningen som en »död» ända, men detta har 
ingen praktisk betYdelse på detta område. 

I ett kors, som tillverkas av trälister enligt måtten på 
tig. 1, slår man fast 40 stift i vardera armen med ett in
bördes avstånd pil. omkring en balv centimeter. Stiftens 
placerl llgsföljd är angiven med tjocka linjer på samma 
ritning. På dessa stift lindas ramens tråd (0,5 m:8 dubbelt 
silkespunnen tråd), su att de innersta 32 varven bli läng
vågspolen och de yttersta 8 kortslutningsspolen för det lägre 
våglängdsområdet. De två lindningsgrupperna lindas i sam
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ma riktning, och den inbördes förbindelsen utföres så som 
fig. 2 och fig. 3 visa. OmSkiftaren är en vanlig strömbrytare. 

Den färdiga ramen fäste~ pa en träfot, under vilken man 
har en blyplatta för att fä större stadga på det hela. 

GLIMLAMPAN SOM SPÄl NIKGSM ··TARE. 
(Ports. från sid. 215.) 

emellertid den betydande fördelen, att en vridning fran 
maximum till minimum endast motsvarar omkring 127 volt 
i stället för 220 volt, och därigenom kan man naturligtvis 
uppnå större noggrannhet vid avläsningen. 

Klart är :ltt denna metod inte utan vidare kan användas 
vid likströmsnät, då man här har ledande förbindelse mellan 
själva nätet och spänningskontakterna. Vill man därför i 
sådant fall mäta en spänning, som ligger under glimlampans 
tändspänning, så måste man se till att hjälpspänniug från 
batterier eller liknande kopplas till kontakterna V och V. 

Mätning av spänningar, som ligga över tändspänningen 
äro å tskilligt lättare att göra. Vid anslutningssättet behöver 
man inte här Skilja mellan mätningar på likströms· och 
växelströmsnät. Konstruktionen visas schematiskt på fig. 
5, och det är klart, att ju lägre spänningen på pot.entiome
terns ytterkontakter blir, desto längre måste potentiometer
armen vridas upp mot U för att man skall tU lampan att 
precis nätt och jämnt tända. Kontaktpunkterna X och Y 
mäste naturligtvis kortslutas i detta fall. 

Återstår så att »kalibrera» mätinstrumentet. \'arför vi 
övergå till fig. 6, där Et anger metoden för kalibrering, när 
den sökta spänningen ligger under tändspänningen. Vid S 
anslutes en spänningskälla (t. ex. batterier eller elimin:ltorer 
med variabel spänning), vars spänning när som helst kan 
avläsas på voltmetern V. Man kan då direkt avläsa samman
hörande värden för potentiometerställning och spänning samt 
pricka av resultaten såsom kurvan F"i vi~ar. På motsvarande 
sätt visas vid Es hur man kan kalibrera apparaten för 
spänningar, som äro högre än tändspänningen. l\fan får 
därvid kurvan Es, och är denna upptagen för likström, så 
kan man direkt ta motsvarande värden för växelströms
mätning genom att blott dividera den spänning, som [<urvan 
ang·er för en viss potentiometerinställning, med V, eller om
kring 1,41. Man måste nämligen komma ihåg, att det är 
växelströmmens maximumvärde, som är bestämmande för 
glimlampans tändning. 

Har man en gång fö r a lla ritat upp dessa kurvor - an
tingen man nu gör det själv eller låter ett laboratorium 
göra det - så kan man när som helst och mycket lätt avläsa 
en obekant spänning. Man provar för ··t, om den ligger över 
tändspänningen, genom att koppla så som fig. 5 visar. Gör 
den inte det, så mäter man enligt fig. 3. 

SOMMAR.sOL OCH RADIO. 
(Fort . från sid. 211.) 

nere vid badstranden så ka tar man ut antennen i strand
gräset och jordledningen ordn ar man till en konservburk 
ute i vattnet. På. större avstånd från lokalsändaren måste 
man dock lägga ner litet mera arbete på antennarrange
manget. 

I en mindre segelbåt kan det vara svårt nog att fä en per
manent antenn upphängd. När b1lten ligger i hamn och stor
seglet är nere går det dock utmärkt att fä en förträfflig an
tenn på så sätt som fig. 3 visar. .Jol:dledningen går här till 
metallkölen, men ma n kan också låta en blank jordledning 
hänga utanför relingen i vrtttnet. 

Ligger man ute i tält, så vill man naturligtviS kunna an
vända radion »inombus» vid dll.ligt väder. I så fall måste 
man se till att mun f1lr en god antennledning, då den blanka 
antenntråden vid kontakt med den våta tältduken jordar 
apparaten, så att all mottagning omÖjliggöres. 

Antingen måste antennen gå fritt in genom tältöppuingen 
utan beröring med duken, eller också maste man ordna en 
speciell införing s1lsom fig. 4 visar. Här är S tältduken, A 
antennen, G en vanlig ebonitgenomföring, på vilken det finns 
en fläns F IlV ebonit eller liknande. 

Xågot lä t tare kan man klara sig med att göra en längre 
del av nedledningen av sa kallad tändkabel, en tunn kop
parledning med ett tjOCkt lager gummi omkring. En sådan 
kabel kan dras genom varje lämplig öppning i tältet utan 
att det gör nägonting om den berör den vå ta tältduken. 
När det gäller kortvågsmottagning är dock den förstnämnda 
genomföringen att föredraga. 

En speciell olägenhet med sommarmottagningen är de at
mosfäriska störningarna. Både på dagen och natten störes 
man av ett knaltrande ljud, som emanerar från mer eller 
mindre avlägsna åskväder. Ett annat slags atmosfäriska 
och elektriska störningar ge sig tillkänna genom olika ljud 
i högtalaren, t ju t, knaster, smällar och dylikt. Dessa ljud 
härstamma förmodligen från mindre elektriska urladdningar 
i atmosfären, vilka inte ha någonting med åskväder att göra. 
Under strålande solsken en varm sommardag kan man mye
ket ofta få höra dessa ljud. Eln del av störningarna bero 
också på solfläckarna, frän vilka man påvisat kraftiga mag
netiska fält. 

Dessa elektriska störningar påverka inte anteunen på sam
ma sätt som vanliga högfrekventa vågor. De ha ingen viss 
våglängd, utan verka som plötsliga, elektriska impulser, vil
ka utlösa dämpade svängningsserier i mottagningsantennen 
med dennas egen frekvens. Man har sålunda ingen möjlighet 
att undgå dem. I varje fall kan man inte göra det med nå
gorlunda enkla medel. Bli dessa störningar för starka, så 
har man ingenting annat att göra än att slå igen sin apparat. 

I allmänhet är det ingen fara för att äskan skall slå ned i 
en vanlig utomhusantenn. Men särskilt om antennen sitter 
högt finns det naturligtvis en risk. Att jorda an tennen or
deutligt, när äskan går, är effektivt. Denna säkerhetsätgärd 
är för övrigt nödvändig inte bara för att man skall vara 
skyddad mot direkta åskslag. När det är åska i närheten 
kan det bli rätt höga spänningar i antennen, och man har 
exempel på, att en mottagare blivit totalt förstörd av sä
dana spiinningar, alstrade av ett rätt avlägset åskväder. 

En omskiftare, varmed antennen kan jordas, eller en säk
ring för 150 volt äro effektiva skydd. Den bästa säkerheten 
ger naturligtvis omkastaren, varmed man ju också kan bryta 
förbindelsen med mottagaren, men då skall man ock~ä kom
ma ihåg omkastaren när man t. ex. reser på semester. 

KORTVAGSMOTTAGAREN. 
(Forts. frAn sid. 206.) 

Genom lågfrekvenstransformatorn Tr överföras nu de 
lClgfrekventa svängningarna till slutröret, vilket liksom 
de övriga två rören i mottagaren äro av den indirekt upp
värmda typen . Gallerspänningen fås genom spänningsfal
let över motstfmdet Rr på 1,GOO ohm, och spänningsvariatio
nerua över detta - som bero på anodströmmens variation 
utjämnas av kondensatorn C7 på 2 MF. 

I slutrörets anodkrets är inkopplad en lll.gfrekvensdrossel
spole LFD, på 1,500 ohm, vilken tillsamman med kondensa
torn C. på 2 lVIF bildar ett u tgångsfilter för högtalaren, 
som anslutes vid kontakterna HT. 

Glödströmslindningens »mittpunkt» är jordad medelst mot
ståndet Ro på 2X25 ohm. 

Själva eliminatorn består av nättransformator, likriktar
rör, de tv:l utiämnningsdrosslarna LFD. och LFD3 på 1,500 
ohm vardera samt utjämningskondensatorerna C,o-O,,---O.12 
på respektive 4, 2 och 4 l\fF. I glödströmsledningen till mot· 
tagarrören är vidare hos modellapparaten inkopplad en säk
ring S, som dock kan utelämnas. 

Konstruk/i.onsdetaljer. 

Mottagaren, climinatorn och erforderliga spolar utföras 
enligt teckningar och fotografier. På monteringsplanen över 
själv~. mottaga,:en äro dock glödströmsledningarna uteläm
nade. De äro dragna hoptvinnade under bottenplåten. Här 
placeras också motståndet R" nämligen tvärs över detektor
rörhållarens glörlströmskontakter och mittpunktuttaget kopp
las till katoden på samma sockel. 

Elliminatorn skall naturligtvis inbyggas i en llida, så. att 
man är sl,yddad för ntt komma i beröring med ledningarna 
till nätet. 

http:C,o-O,,---O.12
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Under denna rubrik lämnar P O P U L Ä R R A D I O en fullständig förteckning över nya grammofonski

vor, 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 på, 

och slipper bläddra i en massa kataloger. 


Förkortningar: (ro) refriingoång. Siffran (20) erter ko.talognumret betyder 20 cm. oklvo., siffran (30) betyder 30 cm. ski
"or. Finoea inl'cn sUtra. utsa.tt efter katalognumret är skivan 25 CM. 

BRUNSWICK. 
Non]lskn Polyphon A.-B., Svea.vägen 34, 

Stockholm. 

POPULÄRi)'IUSIK: ORKESTER. 
The Riss Wa·lt·z. (Dubin-Burke.) - Sha

rinA'. Foxtrot. (Daviu-Coots.) Ben Ber· 
nies Ork. (rs.) AX 8765. 

Ukulele jlloon. Vals. (Davis-Conrad.) 
Drifting on to a.\,,,lon. Vals . (O'Flynn , 
Hotfman & Rich.) Castlewood Mariml>a 
Band. (rs.) AX 8\)44. 

Lit.tle gray horne in the west. (Eardley, 
Wilmot & Lohr.) - My lit.tle Persian 
rose. (Wolff-Friedland.) An g lo-Persians 
& Brunswicks Salons Ork. AX 89ä~. 

Ln· rejo. de mi morenn.. Tango. (No to .) 
Alma Andalu7.a. Tango. (Natoia.) Sam 
Llebermnnns Ork. AX 8956. 

The wed,ling In the arlc Foxtrot. (\Vallaee 
--){yers,) - Twenty Slvedes ra·n through 
the weeds. Foxtrot. (Bryan-Moll.) The 
Six Jumping Jacks Ork. AX 8965. 

Teo.rs . Vals. (Capano-Uhr .) - Sing your 
,,"y home. Vals. (L~slle, Young & ilIo
naco.) Bob Harings Ork. (rs.) AX 81)67. 

lu,lianblod. Foxtrot. (AviIa.) - Sandino. 
Foxtrot. (Orozeo.) Los Castilians Ork. 
AX 8992. 

La. Violeter".. TAni':o. (Goe tz & Padilla.) 
- Amlll)ola. Foxtrot. (Lacalle.) Bruns
wiek Hour Oreh. AX 9047. 

INSTR., SANG ETC. 
Beo.le street blues. - Yellow dog blues. 

(Handy.) Paul Estabrook, piano. AX 8758. 

Cielito lindo. (Fernandez.) - La. Golondrin". 
(Serradel!.) Palakiko och Paalul1i, hawaii
duett . AX 8052. 

COLUMBIA. 
B . 	 C. Stl'llndq,·i8t., Brun),ebergs torg 13. 

Stockholm, och Hälsingborg. 

KONSERTMUSIK: ORKESTER. 
Rosen ans <lem Sliden. I~onsel'tvals. D E' l 1 

& 2. (StraU8'.) Berlins Filharmonis ka Ork. 
(Dir.: Walter.) LX 28 (30.) 

nDe tro musketörerna»: Potp. D e l 1 & 2. 
(P rim!.) Court Sympbony Oreb. DX 40 
(30. ) 

Prududiunl. (Jiirnefc lt.) - »)Cavallerin Ru
"ti<'ana·»: Intermezzo. C\Iascagni.) N"t.:w 
Q ucc n's Hall Orcl1. (Dir.: Wood. ) DX lO~ 
(30.) 

DV,"I'!watrullen. (Rathke.) - Amor. \'nl,t 
l>arad. (Rivelli.) Columbia Salongork. 
DI lö3. 

Serena<.lo d'alnour. (,Va ldan .) Zigf'ullcr
lied . (BoldL) GÖ 8ta 1' og elu(:q;s Kap " l!. 
18+10. 

INSTR., SÅNG ETC. 
Trubaduren. 28 de!. (VeruL) La Senla

teaterns artister, Milano. GQX 10047-60 
(30. ) 

Ayc )1ariu. (Schubert.) - Caprice \'iennois. 
(Kre isler .) Naoum Blinder, v iolin med 
piano. DX 7 (30.) 

Lilla. J\nn"s speldosa. (MittIer.) - Paris 
dom. (Arr.: Fl'iedman.) Ignaz Frieuman, 
piano. D 1640. 

Uti vur ha.ge. (Arr.: Alfv~n .) - Pär Spel
man. (Arr.: Nordlund.) Marianne ~Iörner, 
sopron med piano. 8600. 

Seren"t",. (TosellL) - Ay, IlY, a·y . (Frei re .) 
Pelle Rom e u, tenor med piano. DI! 368. 

Garnfa. (Collazo.) - La cumparsita. (Rou
riguez.) Wiener & Doucet, piano. DC 95. 

POPULÄRMUSIK: ORKESTER. 

Irving Bcrlill-valsp.r . Potp. Del 1 & 2. (Ber
lin.) Deuroy Somers Ork. (rs.) DX 220 
(30.) 

Äls!<a.r du mig än? (Abluerg.) Knut Törne, 
" .,ng med ork. - Surfing. Vols. (Nen~.) 
Otto Lingtons Ork. (rs.) D 24008. 

rl\ begäran. Hambo. - l\~orsk bondvals. 
(Lanuström. ) Oscar Danielssons Ork. 
DI 193. 

Annu är det ingen 80m hor klagat. VaJs. 
(Aspe li n.) - OSI0-VIl18en. (Olsen.) Hen 
schiens Trio. DN 109. 

Räck mej din mun. Tango. (Lee & J\Iol'ten
sel1.) - Det VAr en }{VtiIJ p å. Djnrgö.r'n. 
Yal". (Folke lin & Southeriand.) Otto Ling
tons Ork. (rs.) DS 532. 

Du och jag slmll följIls lit. Vals. C~Ioana & 
Sandeg-ren .) Dick ue Pa uws Ork. (rs. ) 
Du är den 601. mitt hjärta rymmer. Fox
trot. (Granath.) Ull' es Ork. (rs.) DS 604. 

tllel,el och t.åg. Sjömansvals . (Lundahl.) 
Den bör c:1u helst "'"ara nöjd med. Vals. 
(L ind ah !.) Redvitt Band. (rs.) DS 62;:;. 

Uun mot JTlun. Foxtrot. (Lewis & Pilo.) 
En \'int~r.agu. Foxtrot. (~une & -"bde.) 
Rcd,-itt Band. (rs.) DS 028. 

Blott en g.\nj!". Foxtrot. (Stanley & Aspelin.) 
- Alla. v:'i.grlr leda hiln mot },urle)<en. Fox
trot . (Hedquis t & Ege.) R edvitt Band. 
(1' ,. ) DS 620. 

]{awaii-idyll. J-Iawaih'al s. - SödcrhRvsldoc
kor. Hawaiiva ls. (Lee - Lt'wi,.) Columbia 
Dunsork. (rs. : Leonhard.) DS 639. 

Fur\'iil mitt Hawaii. Rawaii val s . (Elmer. Ek 
& " ' ",tling.) Hawaii Band . (rs.) - ;;'r 
denn", go1nj!" den 8i8ta.? Vals. (Brown. ) 
Rctlvitt Band. (rs.) DS (l50. 

De' ii.' roligt på landet. Foxtrot. (Lis,-Emil.) 
- )ofin lilla vän i ,-Uten, ~jömanR\·nls. 
(Kn ut-.Johan & Höstermall.) Columl>ia 
Dragspclskval'tett. (rs.) DS 652 . 

En n i;ngom. Hambo. (Holmquist.) - De' 
finns ett helt litet harem i hjärtnt I) tt mej. 
Val". (K uno.) Columbia Dragspcl s kyar
tctt. (rs. ) DS 056. 

Ti\'oli-nIlsen. <'Venning.) - ~Iin fru ht-lr 
farit till Pari•. Step. (Cas~cl-Nil s Geor.g.) 
Tip -T op Band. (rs.: Lindberg.) DS 6(\0. 

Fliel"'n frön J'uru"und. Vals. (Lindberg & 
Olof i Vr,\I,en.) Min lilla hamboW•. 
Hambo. (We l:lmson.) Tip·Top-Band . (rs.) 
DS 062. 

Amy. Foxtrot. (Gilbert & Nicbolls.) - Ro
ro-rollin· along. Slow·fox. (Moll, Richman 
& Meneber.) Debroy Somers Ork. (1'9.) 
CB 83. 

Pe<IOut vendor. Foxtrot. (Sunshine, Gilbert 
& SimOns.) - When Kentllcl,y bid. the 
world good morning . Foxtrot. (Leslie & 
'Vayne.) .Jack Paynes Ork. (rs.) CB 233. 

Girl of a. million dreams. Vals. (Gilbert & 
Gay.) - Them t.here eye•. Foxtrot. (Pin 
kard , Trazy & Tauber.) Debroy Somers 
Orl<. (r s.) CB 245. 

I'm 80 ",fraId of you. Foxtrot . (Kalmar & 
Rul>y.) Ipana Troubadours . (rs.) - Would 
you liI'e to t.ake o. wnJk? Foxtrot. (War 
ren, Rose & Dlxon.) Ben Selvins Ork. (rs.) 
CB 252. 

River, sta.y'may from my door. Slow-fox. 
(Dixon & 'Voou s.) Miss Elizabeth 
Brown. Foxtrot. (Gilbert & Gay.) Jack 
Paynes Ork. (rs.) CB 254. 

I',-e fonnd whut I wa.nted in you. Foxtrot. 
(Endor & Ward.) - \Vha'd ja do to me'? 
Foxtrot. (Ager.) Billy Cottons Orlc (rs.) 
cn 2m. 

To \",'horn it may concern. Foxtrot. ( ~Iit
('h c ll, Gottler & ~Icyer.) Smith Ballews 
Ork. (rs.) - Thank your futher. Foxt rot. 
(ue Sylva, Brown & Henderson.) Ben Sel
vins Ork. (rs.) CB 274. 

Lh'e und love to-day. Foxtrot. (King & 
Janis.) - 99 out ot a hundred. Step. 
(Shcrman & Lewis .) Ben Sel\'ins Ork. (rs.) 
CB 279. 

Tic a. little. Rtring a.round your finger . Fox
trot. (Simons.) - When you were the blo.
SOUl of buttercup In.ne. Foxtrot. (Meyer, 
Dubin & Bryan.) Freu Richs Ork. CB 282_ 

Ir. lnlHtt be true. Foxtrot. (Barris, Arnbeim 
&. Clifford.) Gu y Lombardos Ork. (rs.) 
I hll.te my,elf. Foxtrot. (Silve r , Oppen
heim & Cornell.). Smith Ballc \Vs Ork. 
(rs.) CB 284 . 

INSTR., St\NG ETC. 
Tnra.JIera. Sjömansvals. - Pä Höganloft . 

Harubo. Frnnz~n & Holt, dragspel. 7881. 

El< k",m 1)1\ Sta,lt. veranda. Sketch. D el 1 
o. 2. (Per"' on.) Edvard Per.son & J o hn 
\Vestin, dialog. DS 556. 

P1\ baJ<re 1)lntttormen. - Kvjck-Iuueh. (lIIöl
lersten.) Ca ll e H agman & Rulle Bohman, 
dialog. DS :;D8. 

Tur i oturen. (John-Botvid.) - P"'- n"betnl
ning. ( E\'l1 1d. ) Calle Ha.gman & Rulle Boh 
man, diu lo~. DS 5!J9. 

Ii.ruRBs ]{or\'nr donl ii! allra bäst. (Ahll)org.) 
Kllut. Jarlow, :-:. ung med ork. - Hugg
"""an. (l'cr,son.) Edv. Pers,; on m ed en
s emble. DS 644. 
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POPULÄR RADIO 

The Iitt.le thing' in life. (Be rlin.) - You 're 
driving- me crazy. (Donaldsou .) Layton & 
JOl1nst')lle, duett med piano. DB 415. 

Ten cents", dnnee. (Rorl!:"ers & Hart.) 
I~o\'e i_ Ii l<e that. (Ru sse l, l ,:ttlng & Cra\\' 
ford .) ltu th Etting, silng med ork. DB 440. 

HUSBONDENS RÖST. 
SI\u·nrunaviska. Grn.mmophonaktiebolnget, 


Apelberg8gatan 66, Stockholm. 


POPULÄR~mSIK: ORKESTER. 
De!-ito vEl·c lcrure hlir jng. Foxtrot. (r~.: '" al 

le n. ) - Beate Chri8tine. Vals. (rs . : H e r t y, 
man.) (Sylvain. ) Hann 8 Bin g ungs Ork. 
X 3721. 

Ja.g är blott en 8tackars lit en kvi n na . F ox
trot. (~ylvnin~·Ka rl-Ewert.) ITanns B in
;;ang s O rk. (rR . : Söderman .) ~ L iIlehror. 
Tnngofox . CWinte l'- Karl G rh a r d.) Frcd 
\Vinters Ork . (r".: HertzllLUn.) X 3726. 

VMens melodi. Vul s. (Aberg.) - Vdr SUgoÖ. 
Val s. (Winte r- Julmar.) Fred '\-Vinters 
Ork. (l·S.: Ek.) X 3727. 

Ragges Apccial. Yals. (Sundquist .) - NamnA
dn.gshambo . (rs.: WalHm .) (Wes tling.) 
Ragnar Sundquists Kvintett. X 374l. 

i'iemesterjllzzen. (rs.: \Vallen.) (Lund l)erg.) 
- Strandidyll. Vais. ( rs.: Hertzm an.) 
(Sun dquist. ) Ragnar Sun dquist s Kvintett. 
X 3742. 

Kärlekens tllr...r. Tango. (Sahlberg- Nils 
Geor::..) Hanns Bingangs Ork. (rs : Hertz
man.) - Ha·wuilblommor. Vals. (\Vinter
.Talma r . ) Fred \Vinter s Ork. (rs.: Hertz
man.) X 3744. 

En tågstep. Quiek-fox. ( r s.: Wall"D.) 
Flid<an frlln Spanien. Paso-doble. (rs.: 
Hertzman.) (Weh le.) Hanns Bingang-s Ork. 
X 3745. 

Simmarvalsen. (Wilcewi-Borg.) - OJ, , '",d 
det ur härligt på lundet. Vals. (Svendsc D
Dix Dennie.) Curtz's Trio. (rs.: WaIl~n.) 
AL 116l. 

Tiyolivnlse n. ( \VeDDing ,) Jockevalsen. 
(\Vlnter.) Curtz's Trio. (rs .: Her tzman.) 
AL 1164. 

INSTR, SANG ETC. 
En"..n pli en krog i lIamburg. (Rolf- Fritz 

Gustaf.) - Sjöman.tankar. (NiLs Georg.) 
Toivo Ek, sl1ng med ork. X 3743. 

Barkaroll t'i Bergska sjön. - Kyssen. ())Irma 
S:idkvist-Alfr. Ve s tlund» Ha s selskog'.) 
Daniel Hertzman, ":l ng med urk. X 374(). 

Farväl mitt Haw''';!' (mmer· WestlLn;:;- Ek.) 
'l'oh'o El.;:, :-;ung Tlled ork. - D en \'unliga. 
lilla. \'isan 0111 sjömannens Ii\'. (/ILspeli n. ) 
~ig-urd Wallell, s :" "g med ork. X 3747. 

PARLOPHON. 
A.-B. Arto, n . lara,berg15gatfl.n 68, Stockholm. 

Malmö, Göteborg. 

KONSERTMUSIK: ORKESTER. 
Tita.nia-Vuls. - Messina-Vals . (Beja.) ~ra

i!;yari Imrcs Ork. B 1242ö. 
Heldcngru8H-:Ufll.'Sch. ( l~rauDc.) Leib

Drngoncr-)lnrsth. (Kulm.) Pa!'\opholl :lIi 
liturork. il 12-1.76. 

\Viener niirger. YaL s . (Ziellrer.) Dorf
kinlJer. Val~. (Kalman.) Edith 'Lorands 
Ork. B 12·J~0 . 

"Czardusfll "tinnan)): Potp. Dcl 1 & 2. (Kal
man.) E<.lith Lorands Ork. B 12481. 

Dt"in ist mein ,ltfinze8 Nerz. (L0bflr.) Ur: 
»)Das Land des Lächelns»). - Nur eine 

Nacht. solh.t du l1tir gehören. (G c i.ger.) Edith 
LoraDds Ork. B 12491. 

"D e n gludn ö'nklln)>: Yalsparafras. (Lehfir.) 
- )) DollarprinIH''''~Un )): Dollarvals. (Fall.) 
Edith Loranrls O rk . B 12407. 

DOnaU8R.It('n . Vals. (Fucik.) - Die Rosen. 
Vals. ()I (',l ra. ) Edith Loranu s Ork. B 12498. 

Th~ ~Iountuin Forge. - Euiiaiety. (Whi t 
lo · k.) St . MorItz Ork. lIl e d jodling. n. 

INSTR., SANG ETC. 
Erstes gro8ses Jionzert flir d.~s Pianoforte, 

E-moll. 6 del. (ChopIn.) Moritz Rosen
tha l, pIano med ork. l:l 12451-53. 

»Tro llflöjten)}: O, Is;s och O.iris. (Mozart.) 
- »Friskytfen)): Hier im irdischen Jam
m e rtal. (W"ber.) Emanuel List, bas med 
ork. B 12,!,'4. 

»Ca.valleria. Rl1sti(~ana,): Cc via mODe UD 
bicchie . (;\f ascag-ni. ) - ))fusk eradbn·len)) : 
Di tu se rct.le. (Vc rd!.) Tino Pattiera, te
nor med ork. B 12406. 

"'enn die Puszto. sChweigt. (KfiJmfin-Beda.) 
- Zwei ~Iärchena.ugen . Foxtrot. (K(llroan , 
B r ammcr &. Gri.i nwa ld. ) Herbert Erns t 
Groh, så ng- med ork. B 12404. 

Du bist meine Schwurmcrci. (Kollo--Pflan
zer.) )(ärehen wie aos Ta.uscndeine 
Nacht. (Königsberger- f 'e li:s.) Herbert 
Ernst Grob, sllng med ork. B 1249iJ. 

BarC-Rrllle. (Alles s ingt zur FrUbliogszeit.) 
Del 1 & 2. (Waldteufel-Alfy.) Emmy 
B e ttendorf, sopran med kör OCll ork. 
B 12499. 

POPULÄRl\lUSm:: ORKESTER,. 
Beute Christine. Vals. (Sylvain-Dennie.) 

CampLngv;sa. (Sylvain-Dalqvist.) Karl 
,Vehles Dansork. (rs.: JÖraanstad.) 
B 83015. 

Som i ungdomens lyckliga vär. Vals. (Woods
Nils Georg.) - l en lycklig stund. Vajs. 
(A blin-I"o lkelln.) Karl Webles Dansork. 
(rs.: .Törnandstad.) B 83016. 

I 	 s Jtogens djup. Vals . - ~fin hjärtn.ns kär. 
"als. Harmonikaorkester. B 83017. 

)lina. ilrömm,ns paradis . Vals. (Coeur
On'ar.) Sommllrclröm. Vals. (Waidi
mir.) Franehinis Hawaiikvartett. (rs.: 
Will y.) B 83019. 

Ocean-valsen. (Rin.g-sted-Westling.) - Följ 
me' mej. Fo:xtrot. (Morris-Morris.) Rag
Ilar Sundquists Dragspeiskvintett. (rs.: 
Hagberg.) B 83020. 

NOIl.k i arken. Vals. (Ma,.eppa-LiDdberg.) 
- En jll.ZZ p .... logen. Scbottis. (Hill-Wil
liam.) Ragnar Sundquists Dra.gspelskvin
t e tt. (rs.: Willy.) B 8302l. 

Du bist m e ine Schwärmerei. Tang-o. (Kollo
l' t ianzer.) - Blonde Cliirc. Tango. (Llos
sa s- Rotter.) Barnabas von G~czys Ork. 
( l·S.) B 12162. 

Got the bench - got the park. Foxtrot. 
(Lewis , SbermnD & Philips.) Fred Rieh's 
OrJ<. (rs.) - Siboney. Foxtrot. (Becuona.) 
HULTY Resers Ork. R 915. 

I'nl the lost ODe left on the corner. Foxtrot. 
(~[oebus, ,VhiL"ho use & Stilwell.) - You'I1 
bp mine in apple blossom time. Foxtrot. 
('l'obias- -de Rose.) Roof Garden Orcb. 
(rs.) R 916. 

INSTR. SANG ETC. 
Elt krii.ftlmlas. T bor il.fod~en &; Arthur 

Rollen. dialog. - E n sonlmardO'ft. (..An 
der"soD.) Herr & Fru Thor l1od~en, dia 
log. B 12048. 

Skön Lisbeth . Poll<a-;\lazurkn. (Puig .) 
S\'Il.rte Pctter. Polka. Dragspelss olo. 
I3 8:1018. 

White Rose. - Tony. (Oak le y.) Olly Oak
le)', banjo med piano. Jo: 6421. 

rarade of thc minutes . (Reaves, Shennan & 
:Uyc rs.) - The weddlug of the three blind 
mi<-e. (Williams, Sievier &; Wark. ) Patri 
cia Rossborough , piano. R 948. 

POLYPHON. 
NordisIta. rolyphon A. -B., SveAvugcn 34, 

Stockholm. 

IWNSERTl\IUSIU: ORKESTER. 
))Simson oeh Delila,»: Balettmusik. - Bnc

<hanale. (Saint-Sneus.) .Association des 
C"ns erts Lalllore ux , Paris. (Dir .: woHr. ) 
M 070) ~ . (30.) 

22[) 

»H"briden » : Fing'als Höhle. Ouvert. Del 1 
& 2. (~rendelsson.) Berlins P hIlharmoni sklIO 
Ork. (Dir .: Pfitzner.) M 90372. (30.) 

Capriccio italien. Del 1 &; 2. (Tschaikow
sky.) Statsoperans Ork., Berlin. (Di r.: 
lIfelichar.) Z 27221 . (30.) 

Liebcsliederwa lzer . - G eschichten aus den} 
Wi"nerw,dd. Vals. (S t rauss.) AdeLe Kern, 
sopra n med or]'. Z 27228. (30.) 

An der schönen bJonen Donau. Val s. -
Wein, \Veib und Gesung. Vals. (Sl.mu ss.) 
Berenys Zigenarork. X 23718. 

INSTR., StiNG ETC. 
J))(askeradba len )): FUr dein GIU ck. (Vel'di.) 

»Barber a..ren Sevilla) : Ich bin dal:)· 
Faktotum. (Rossin !.) Heinric b Scblusnus,. 
barytoD med ork. lIf 57012. (30.) 

)} H offmans iiventyr» : Spieg elarie. (Offe n
bach .) »PaJazzo ll: P r olo g. (Leonca
\' allo.) Theodor Scbeidl , baryton med ork. 
)J 95307. (30.) 

»Das Xn.~htlflger VOn Granada): 1. Die Nacht 
ist scbön. - 2. Es zicht aus Jener 'Velt. 
(I<reutzer.) Theo!Lor SCbeidl, baryton med 
ork. i.\I 95368. (30.) 

Cavll.tine. (Raff.) - Berceuse de Jocelyn. 
(Go dard.) Va~a Prihoda, violin. 11 95:371. 
(30.) 

})Tn.nnhUusCr>l: Ouve rt. Del 1 & 2. (Wagner .} 
A le xande r Brailowsky, piano. M 95419_ 
(:30.) 

})Tannhäuser}): Ouvert. Del 3. (Wagner.) 
Jloment musical op. 94 . (Scbubert
Leschetizsky.) Alexander Brailo·wsky,. 
piano. 11 9iJ420. (30.) 

»Cantata COn stromenti»: Dank se i dir, 
Herr. (Hände!.) - })Dle Himmel rUhmen »:' 
Die Ehre Gottes aus der Natur. (ileetho-' 
ven.) H('inrich SCblusDus, baryton med 
orlL u! 05421. (30.) 

D et sl,ymmer. (Körllng.) - En sommarnt-' 
ton . (Lindblad.) De Svenske, kör. K 5006. 

Uti vllr hage. - Lillebllrn. (\Ven n erberg~ 
Reu ter.) De Svenske. K ~010. 

Dulv;,". - Domaredansen. (Arr.: Olsson.)
De Svens k e . K G014. 

Stämning. (Peterson -Berger.) Serenll.d. 
(Wid~en.) De Svensl,e. K 5018. 

Serenad ved FHra.ndbredden. (Kjerulf.) 
Den store Il\'ide flok. (Grieg.) De Svenske. 
K 5020 . 

POPULÄR~lUSIK: ORKESTER. 
Min lilla hamboWs. Hambo. (Welamso n.) 

En sommarU.t i motorbiU. VaIR. (G ranatll 
- Westling.) Stjärntrioo. (rs.: Rehmel.) 
N 99116. 

Älskling på v,\gen. Vais . (RUno, Cfll'so n & 
Ejwe.) - Nnmnsdagshnmbo. (Wes tling .) 
Stjärn triOD. ( r s.: Rehmel.) N 99118. 

nyssar, rl,~n6 och kärlek. Vals. (Grane & 
Bard ing-Sa ndberg.) Sjömanstanl",r. 
(Nils Georg.) Stjtirntrion (rs. : Rehmel). 
N 99120. 

När månen b Hinlte·r. Vals. (Carson.) - The
Ca.narian lovc song. Hawaiival~i. (Tompson 
& Bright-Ahde.) Hel!:"es I'olyph onboy& 
(l'S.: Borgeling). X 4176~. 

Sommarfröj<l. Sjömansvals. (Sylvain-Sa n d
berg & Ahdc .) - Ett litet .vii.rmeri. Fox
trot. (Zc rol- Sao db e l'g.) Hel~cs Polypbon 
boys. ( r s. : Borgeling.) X 41771. 

j\-Iax: med SAxo phonen. Foxtrot. (Eggcl't·
Lind ~ tr(im.) Helge Lindber g " Ork. (rs.: 
Borgcling.) - VAr '"goö. V u I" . (W intc r-
1"erJin.) PC\'a Denvill ~ Ork. (rs.: Borge
ling.) X 41773. 

Sommanlröm. Vals . (Waldimir.) - Ha.waii · 
blommor. Val s . (Winter- \VestliDg.) Hel!:"c 
Lindb el' g ~ Ork. ( l·S.: ilorgeling.) X 41775. 

I din mun ä.r musil<. Vals. (Hoila0Tld0r
AJrd e .) - Ukulelens kiirlekssung . (Gordon 
- Xil s Georg-.) IIelges Polyphonboys (rs. : 
Jerbo.) X 41787. 
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SI} upp för hrandkåren. _B/f._ (Herman n
Abde.) - Cumpingvisa, .6/S. (Sylvnin
Dalquist.) 6 Polypbonians. (rs.: R ehmel.) 
X 41791. 

JNSTR., SANG ETC. 
Lelmnde steg. Vals. - Lottas hambo. (Sund · 

quis t .) Ragnar S undq u is t & Sven H y l(! n , 
dragspel. N 99112. 

St.rile va ls. - Flngring. Hambo. (Sund· 
quist.) Rag na r Sundqui s t & Sven H yle n , 
dragspel. N 99114. 

Kärlel<ens tArar. (Sahlber g--N ils Georg.) 
Korsikansk ser ena.d, (Enders-Nils G org.) 
E inar Beyron, säng m ed ork. X 11789. 

Söndag-srytt>tren. (Mod(!en.) - Beväring-s
mönstring-en. (Bergquist.) Fridolf Rhudin 
& C :0, dialog. X :;6:;23. 

ULTRAPHON. 
Orchestrola Aktiebolag, Norra Blasieholms

hamnen 5 B, Stockholni. 

KONSERTl\IUSIK: ORKESTER. 
Preludium och fug-a. I Ess-dur. 4 del. (Bach.) 

Berlins Philba rmon iska Ork. (Dir. : Klei· 
ber.) E 403·64 . (30.) 

MozRrt-potpourri. Del 1 & 2. Berliner Phil· 
harmonike.. (Di r .: Meyrowitz.) E 817. 
(30.) 

»Grevinnan l\'!nriza»: Potp. - »Cza.rdasfurst
innan»: Potp. (Kå lmiin.) Ungersk Zige· 
nar·Symfoniorl<- (Dir.: Abranyi.) E 883 
(30.) 

»Zampa » : Ouvert. Del 1 & 2. (HeroId.) Ber· 
lin er Philbarmoniker . (Di r. : J\Ieyrowitz.) 
E n6. (30.) 

Grieg-l'otpourri. Del 1 & 2. Berlins Phil· 
harmoni!ll,a Ork. (Dir.: Meyrowitz.) E 927. 
(30.) 

La."k" Ti;nze. (T,' å gammalböhmiska dan· 
~er.) (Janacek.) (Dir.: Kleiber.) 
»)Sf'hwnnda. d e r Dude lsuckpfeifer )} : Polka. 
(W c inberger.) (Di r .: \' on Zemlintiky. ) 
Berliner Philharmoniker. E 938. (30.) 

Carmen-Unr.ch. (Beck.) Nibelungon
marsch. ('Vagner .) Militärorkester. (Dir.: 
Berdien.) A 849. 

Hofbnll-Tän7.e. Va ls . (Lanner.) - Sphären
k1äng-e. Val s. (Strauss .) B erlins Pbilbar· 
moniska Ork. (Dir.: Grosz.) A 928. 

Faus t-Walzer. (Go unod.) - Elcg-ie . (Masse· 
net.) Ultrapbo n Sa longork. (Di r .' lIIey.) 
A 029 . 

Heinzelmiinnch e ns Hochzeit. (Kopping.) 
Speldosan. (Die Spieluhr.) (Blaauw.) 
Alfred Beres Ork. A 930 . 

lIIo"ail,-potpourri. Del 1 & 2. (Zimmer.) 
Al[red Beres Ork : A 944. 

BoJarernas intågsmnrsch. (Halvorsen. Arr.; 
Grieg.) - Diseiplin-lIfar"ch . (Lindeb roe .) 
Alfred Beres Ork. A 47001. 

Prahnspolar 
Skärmgallerspolar pr sats 
Våglängdsomkopplare 
Detektorspole ..... . 
Våglängdsomkopplare . 

INSTR., SÅNG ETC. 
):' inga lshöhle. plertz.) - Guitn-rriata .. Potp. 

(An.: Larsson.) Nils Larsson, g ui tan. 
A 45148. 

Im I{ah n . (As t-Flaiscblei n .) - »En na tt 
i Ven e dig- )): Gondolsl\.ng. (St ra us s .) A lbert 
Fellcr, teno r m ed ork. A 918. 

Ballge flu ste r . (Me}'el·-H elmund. ) - 'Vien , 
du S t ",d t m einer Träume. (Sieczynsk!.) 
Albe r t Feller, tenor med ork. A 919. 

S t ii ndcben för violin. (Schubert.) - Noc
turne. (Cbopin.) Georg' Kniestädt, violin 
med 01'1" A 932. 

Lolita. - lIl",1 d'Amore. (Buzzi·Paccia.) .Jo · 
seph Schmidt, t enor med 01'1'- A 939. 

POPULÄRl\fiJSm: ORKESTER. 
Chnrmören frän· Port Arthur. Scbottis . 

(Hy l(!n.) - Petter. Polka. (Sundquist. ) 
Ragnar Sundquists Dragspelskvintett. 
A 45143. 

lIIitt I;'nmln \\'ien . (Enders.) - Anders . 
Hambo. (Hans· Ove.) Hans·Oves Drag· 
spe ls l,apell. A 45127. 

Ro"ina . Vals . ( r s . : Flodmark.) (önnerberg
Ferlin .) - D et vet do. S low· fox . (rs.: Nor· 
din .) (Bode·Bergö,.) Geo rg Enders Ork. 
A 4:;128. 

lIUnsl<en över Colorlldo . Vals. (King-Den· 
nie.) - Hela världen iir till för oss bäda. 
S low-fox . (Sylvain-Fritz Gustaf.) Georg 
En ders Ork. ( r s.: I<'lodmark.) A 45129. 

Dn.rling. Slow·fox. (rs.: Nordin.) (Bode---
Berg-:1.) - Vär 8llgoÖ. Vals. (rs.: Flod· 
mark.) (Winter-Ferlin.) Georg Enders 
Ork. A 45130. 

En kväll i milj. Foxtrot. ('Wilson-Sand· 
berg.) - Som i ungdomens lYCkliga. v"'r. 
Va ls. (Woods-Nils Georg-.) Georg Ender. 
Ork. (rs .: Funkquist .) A 45133. 

Bcate-Chrlstlne. Vals. (Sy lvain-Dennie.) 
Georg Enders Ork. ( r s .: Nordin.) 
Josefin-valeen. (N ordin .) Hans·Oves Drag· 
spel8kapell. (I·S. : Nordin.) A 45134. 

Hnwajiblommor. Vals. (Winter·Jalmar-
W es tli ng.) Georg Enders Ork. (rs .: Nor· 
din.) - Den k ä ra· g-n mia. sngan. Vals. 
(Bode----Nordin.) H ans · Oves Dragspelska· 
peJl. (rs.: Nordin .) A 45138. 

Vid Brunnsviken . Vals. (S llndqui s t.) - Ra.
keten . Polka. (Han s-Ove. ) Ragnar S und· 
'luists Dragspelskvintett. A 45144. 

Polko. frii.n D a larne. - Hnmbopolskn. (Dal 
Mason.) Masens Dragspelskvintett. A 45145. 

~\la sen R poU[ll... - Bondvals från Dalarne. 
(Da l Mason .) Masens D ragspelskvintett. 
A 45146. 

Dfl.lb:ulloos ntidsoromarvn.}töL - Dalabambo. 
(Dul Mason.) Masens Dragspelsltvintett. 
A 43147. 

Ich bab' ein R.endezvons. Tango. (Porges, 
Rollins & Ros en.) - Ein spanischer Tnng-o. 
Tango. (Rotter & Jurmann.) Alfr ed Beres 
Ork. (rs.) A 912. 

Please don't talk about me . F oxtrot. (Stept 
&. Synklicr.) - 'Vhen Rentucl<y bi d , the 
world g-00<1 morning- . Slow· fox. (\Vay ne 
& Les lie:) Billy B ar t ons Orl" (rs.) A 916. 

Down beside a <1utch ca·nal. Foxtrot. \Young 

POPULÄR RADIO 

& Valentine.) - Das l\-liibl .. nUe d. Fox l.rot. 
(Pcros & R oontbal.) Bill y Bartons O r k. 
( r s.) A 917. 

I c h bin so scha.d a.uf Erik,~. Foxtrot. (Bootz 
& Ka rlick.) - Sag- mir Darling, sa.g- :mi r 
Llebling. Vals. (Reisfeld, Seder & Marbot.) 
Bllly Bartons Ork. (rs.) A 922. 

WIcder wird es Friihling. Tango. (Grothe & 
WilczynskL) - In Honolulu. Tango. (Ro · 
sen &. Scbwabach.) Peter Kreuder s Ork. 
( r s.) A 923 . 

lIfit Torm ..nto. (O lass miCh nicbt so leiden.) 
Tango. (L ucchesi & Rillo.) - Dir bleib 
i(:h trc u. scböne Frnu. Tango. (Fehring, 
Lan g- Roonthal.) Stubbs du Perrons Ork. 
( l' s.) .~ 94:;. 

Song of the Islands. Vals. (King & Roon· 
tha!.) - Sbe' s " g-org-eous thing- . Foxtrot. 
(Coots.) Billy Bartons Ork. (rs.) A 948. 

I'm you r s . Foxtrot. (Green & Harburg.) 
I owe you. F oxtrot. (Har tmann & Good ' 
hart.) Billy Bartons Ork. (1'8.) A 949. 

INSTR., SANG ETC. 
Söndagsfiske. - Provryttaren. (Philip den 

magre.) Ca lle Vemyra & Gösta Trallis, 
dialog. A 45118. 

Sommarfröjd. (Det s jöng en liten fågel.) 
(Sylvllin-Sa ndberg & Abde.) - Camping
vIsa. (Sylvain-Dalquist.) Georg Funk· 
quist, s~ng m ed dragspel. A 45131. 

Ensam pä en krog I Hamburg. (Rolf-Fritz 
Gustaf.) - 8kii.rg-årdsfröjd. Hambo. (Knut 
Johan-Hösterman.) Olof Skoglund, sång 
med dragspel. A 45132. 

Ljusa drömma r i <1et bl.... (Åberg.) Sven· 
Hugo Flodmark, säng med ork. - Dröm
men vid brasan. (Nordin.) Ragnar Nor· 
din , sling med ork. A 45135. 

En sl<iirg-"'rdsk"älI. Vals. (Westling. ) Olof 
Skoglund, sång med d r agspel. - Opp och 
hoppn . Schottis. (Hans Ove.) Hans Oves 
Dl'agspelskapell. A 45136. 

Tänk sA/na pretentioner. Sjömansvals. 
(Hulth(!-Fritz Gustaf.) - 1I1e <1 22 :a·D pI'. 
ös(.crsjöv"'g-, Va l s. (Ablin-Folkelin.) Olof 
S ko g lund, sång m ed dragspel. A 45137. 

Klnckarnl), I tu.ket. Hambo. - En sI,är
l:'''rdsva.ls . (Risberg.) Jobn Boberg & 
Thore Risberg, dragspel. A 45139. 

En sjöman i land. Vals. - Sommarnatt. 
Vals. (Böckertz.) Jobn Boberg & Thore 
Risb erg, dragspel med banjo. (rs.: Sahl· 
berg.) A 45140. 

Flyttning-skalase t . (Ahde----Gran.) - Rör
grundsvisan . (Sva rte Rudolf.) Birger 
Sahlberg, sä ng med dragspel. A 45141. 

Virestapollm. - Eli lita. Hambo. (Boberg.) 
John Boberg & Thore Risberg, dragspel. 
A 45142. 

Chant d'amour. Albert Pr~jean, sil.ng med 
ork. - Tnng-oball",de. Marga Lion & Al· 
],ert Pr(!jean, duett m ed o rk. (Weil & 
Brecht. ) Ur: »Tolvskillingsoperan». A 717. 

Ballade do 11), vie ag reable. Al bert Pr(!jean, 
sä n g- med ork. - Cbant <1es canons. Albert 
Pr(!jean & Jacques Henley , duett med 
o rl<. (Weil & Brecht.) Dl': »Tolvsk illings· 
ope raQ» . A 718. 

ANVÄND 

'POPULAR 7{ADIOS 
8:50 AVST ÄMNINGSSC HEMA
3:50 
5: Pris 50 öre. 

Skicka in för I er. 50 öre + 15 öre for porco (i frimär~3: ken) . Pono (ör 1-4 ex. 15 öre, for 1-10 ex. 25 öre. Vid 
rek visition moe posrf6rskott tillkommer poscforskotcsavgift. 

All slags radiomateriel till lägsta pris 
EXPEDiTIONEN AV 

POPULÄR RADIO, STOCKHOLMAug. Jansson 
POSTFACK 450Radioavd. - Sundbyberg - Tel. 1359 
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III POPULAR RADIO 

THERMA lokulmottngnre, grammofon- ocb 
biografförsttirkal'e med jämn frekvensätergivning 
ocb s tora utgängseffekter. 

THERMA hur den största sorteringen av 
radioapparater, delar ocb gl'ammofontillbebör. 

THERMA nätunslutIJingsdelar, såsom dros
selspolar, kondensatorer, motstånd o. d . 

THERMA elektriska grammofonmotorer för 
lik· och växelström amt fjäderverk, allt av mark
nadens erkiint förnä msta fabrikat. 

THERMA elektroljuddosor i alla prislägen, 
utvalda efter omsorgsfull prövning av tonomfång, 
klungftirg och skivslitning. 

A.-B. INGENIÖRSFIRMAN 

THERMA 

S T O C K B O L M 

Kungsgatan JO, N. Kungstornet. Tel. N. JI145 växel 

AUTOMATISKA 
SPOLLlNDNINGS. 

MASKINER 
för spolar av alla slag 
med aUl omatisk pap' 

pers, eller korsvis 
garninslag. 

Froitzheim &. Rudert 
MaskinfabrikTYP. II Dr. I. Bomull • An!. 1890 

P ii, Stora T,n·.ha. Uadio-li tshill BERLIN' WEISSENSEE 
ningt>fl 1031 21-3[) au~ustL 

Hall 3, St"' nd 333. Langhanssfr. 126 1Jl 

VI TILLVERKA 

N ät-Tran sfo rm atore r 
Lågfrekve ns-Tran sfo rm atorer 

Drossiar 

I varje önskat utförande. 
Oöverträffad kvalitet. 
Infordra anbud. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA ELEKTROMAGNETER 

ÅMÅL 

ANVÄND 

I EDER TRANSPORTABLA 


MOTTAGARE ENDAST 


~ 

WRll----

A N O D,- O C H G L O D S T R O M S B A T T EcR I ~E:R 

W R l L anodbatteri er äro allt id försedda med gallerspänningsuttag. 
Det med hål för spänningsuttagen försedda locket säkerställer baUe" 

riern<l mot yttre kortslutning samt garanterar att kunderna 
erhålla ett obegagnat batted. 

Förstklassigt svenskt fabrikat . Tillvukas av 
A.-B. W. RAMSAY·S TORRBATTERIFABRIK 
Telefon 2377 L I N K O P I N G 

General a gent : 
ARVID FORSBERG'" eo., Rål"m bstorg 6, STOC KH O LM 

TROLIT eller 

TROLITAX 
l svart eller kulör t utförande 

PROFILER 

RUR eller STAV 
av 

TROLIT 

för radioändamål 


BAST OCH BILLIGAS1 

ENGROS 

AKTIEBOLAGET 

SVENSK. SCHWEIZISKA HANDELSKOMPANIET 
Klan Norra Kyrkogatan 34 - Stockholm 

Telefoner, 16800. 16B14. 16815 

l det a lj hos: 

TELEFON A. ·B. L. 11-1. ERICSSON 
Stidu Kungs (ornet - Utlflällningco S tockholm 



•• 

OKA DRIFTSÄKERHETEN 

MINSKA EDRA TILLVERKNINGSKOSTNADER 

ANVÄND 

SUNDBERGS 

TRANSFORMATORER och DROSSLAR 

S
undbergs transformarorer, och drosslar 

beteckna höjdpunkten av vad mark


naden har att bjuda. Ni kan aldrig 

vara tillräckligt noga i valet av den 

viktigaste delen, förbindelselänken mel

lan belysningsnätet ocn mottagaren, 

nättransformatorn. Hela Er fabrikation 

kan bero av denna detalj. 

Se här skäl, som tala för att Ni bör 

an vända Sundbergs transformatorer: 

De äro spcciallindade enligt ny, patent· 

sökt metod. 

De äro vacuumimpregnerade, vilket in

nebär enda sättet att uppnå en fullt 

betryggande isolation. 

Små spänningsfall från romgång till full 

belastning. 


Små magnetiseringsströmmar . 

Varje transformator provas med tre

dubbla driftspänningen samt dessutom 

i full överensstämmelse med Svenska 

Teknologföreningens normer. 


Sundbergs transformatorer äro godkän

da av Elektricitetsverket. 


Vi tillverka ett stort antal standard

typer samt dessutom varje önskad spe

ciaItyp. Alla tekniska data uppgivas 

vid förfrågan. 

Sänd oss Eder specifikation med angi

vande av toleranser, och vi offerera 

den transformator eller drossel, Ni be

höver, i högsta kvalitet till lägsta pris. 


AKTIEBOLAGET ERIK 

Sigtuna 

Fördelarna framträda, olägenheterna för

svinna, när Ni låter Sundbergs tillverka 

Edra transformatorer. Ni vinner: 

All den erfarenhet, som endast en mång

årig specialtillverkning kan giva. 

Att få beaktade alla speciella önskemål, 

som kunna vara förenade med konstruk

tionen av Eder mottagare. 

Garantier för största tillförlitlighet och 

absolut högsta kvalitet. 

Kort leveranstid 

- och Ni spar pengar. 


Sundbergs Ringlednings
transformator 

motsvarar 6 rorrelement men har 
ackumularorns egenskaper. 

"S"-märkt, Kortslutningssäker 

Även lämpad för laddningslik
riktare, c1ekrriska leksaker e. d. 

Pris 10: - Kr. 

B e g ä r B r o s c h yr. 

SUNDBERG 

T el. Sigtuna 2. 
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