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jllivare: Leif Airciersson och Pe.i:-ilugo Jansson, biid"a i{:'i-stinehaun.
.,ie:::::]"ands ladj-o Union äl:: ansluten t;11 §rlsr-i-ges .:,,/'-Fij-l"cund. Prenuneration på
,irll."l-*:rlrii, som uiliorn:rer 5 ggr om ;iret kc;-r-r lt :- oc.t :-:betalas tiI]. tr'fl.]U:s post..
--i*rl-n,r+^ -() nc 98, I a-v,3ifLen ingåroclls:i av;:iften ti1J- liI?U:s lcortvågstävlingJ,I-v't!!"w,) -/. 
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- clec, L9'oj, kenu:,re::ationsirise" inkl . SDIG''$ organ il'teral.rtuellt kostar 12:-
':cir lnbetalas på pocSgi::o 2O 6Ly 43 u-ncl-er adress St-,1.;i. ,S]d-l-i-ingarird. i.Ierrnlands
il-aCi.r l.in.i,r.t toi'd.e angivas nå tallngen"

lIllU-nyti bul-leij-n's acl-:-.ess är: .r-L --n;rtf,
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'3id-. 2: r,Il-?J*lST, te.st I!62 och ,'-95f . -l-

.iid.. 3: ilac'r-i.r-r Llei'Ii:: Internatioir.o.l +
S I e c i r. -l .1tr o€lr at:'l

Sid, l+: DX-'mormcr talar al-lrrarsord. +
Sid.. 5: Eär' fi.n.ner ni Telcriska. spal- +

ten scn oc]crå fortcåi+-ter på +
Sicl" 6; \'arya} med. sen:.sre n;1tt, +

§m-g"**krg?.ri- -Vj- har g-i-äCjcn att preeerte.r'.:,. åc''-:r :

nya med.lom:rår våiIlccnna, De sou är I
r!ri.1ii+ii:::a ä,: all-tså t

+

i3- Lennart Virid6n, ifuisti-neha-i,rn ;
f4-- l"arl-Erik He].]-fe].t olirisli.neha;:rn r.t
: )- l-umar Ben:rsta:"r, I{ristineha-irn +],5- Arnold Boströ:ln -I{ägersten 

+;:7- PoLf F::edriksson, Tibro +
1;B^ stig Olsson, Sunne +1)* :tscr tiI Lind.blom, I{:.5-stj-nehann +

§?*C.t PDATIII"I f ä:: nr 2 är fredagen iren +

20 uars L963. +

r^r -,.' +
t.i4da,afnbari '+'rfiGä;är t{al Tc:paan, I(arlstad +
.lleimiska spal-ce::: St'";.-r.:e Ed.s'c::6nr +i'ar:r hoga +
Siat:i"cnsp:'csente.tirner: Per-ilug.r +
Jansson, Ik'isi.i.neha"::tn, +, il*qsl-tes'; : T,eif Ånclerssör), +
llr_i-stinehamn. .{-

?Ie.";r:-1andq 3s.trg- Uniol's åtyrglge:- +

.l;:clf , Leif An,:rc':"sson, iirist'inehamn +
,lekr" P*!i .ian$son, Iiristinehaffin +

1lassör Gunr:ar Ber6ri.uist, S]:s.t.thäm +

.r, ridf . -''Lu,*e Edstr ör:l . Ir,arJ-skoga +

Sr:p'oln Kcnt HjaL:::.arsson, Iia::]stad. +
+ioirts. -l-rån hög:ra spalten

s*ar in.te irar råd atl pren:;merera på :
ijAn Prc:::.rmerera d.å er;r.be,-rt på tftU- -:

:ryl- r'Lr +:-, så få: rri lnr av denna lriCning, saru.t gratis deitaga i en .o ... - -i:c:'tvågsiäv1ing" Ctch. Dll-:ntresset .

,lr:":.t;.r-er ;".i-j-iiå j-gen, Speciell t gliller :o,i::l.i. cy i. Karl-stad., l{ötena d.är kon*
.r',.i.Jo - +

+
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- ll,.irrr'. n,.r:l sr - Jr.5 ,i . l"ristin-eltann.J: -qll\-UL.. 
l

;
ll.ls:rrö'tet
lI-'::-,]-ai:cl s 1]ld.-,o Uni or" hö'! I si tt or-
ci-;n;iri-e rSLl-:.r-öLe s5::ic'iagen den LJ ja:n,
i l',lr:-s t:incha::l:-s iiiroverli-. ?yvärr -"'ar

i--)'-'r.iLi'r',:ini;.'cr: +;i-l 1 nötet i c1å1i6aste
I rsei" ., i:, -i.as'; ! pc:'sr--'ni:r i:adc ltoiii,ait,
lr' - ii'i. l;., 'rr'. ;-.;,-, s.l. 5; cll vå. fj-1n-
1:.rt;eli'cc-.: ::.i.:r-.1 r,T-1- v- ficl: lå,na en
3-..::...1:11-. , -t<, i ':i'. f I CrCl.e a i;t Vi bIeV en
-:. - " 1,-'..:r,.:e -:, i:..',le.rad-e , if te.' f örhand.li--
r-.i!r.] 111,,,,-yli ..; ;-.;.-:-'1 el;entsfiLlen och
i : i. l:;.-'l :.s.."r:c s :å cr.t1f ,': r och liislc.
- -i: r -, i- : -;.i lll -.r :- i-Lc bcslu.ten kan nän-
" -).; : . ,'. :: .,r,i l.i- f iL sllall tr7c1ia.s 1
-' - ') ',)-. - r,;.r' t' ,-cr för;;1-a.g .li;arbetat

, . ' ,-. ';'-;-c1lLs" J/ T,* llortvågs-
' ..: , ,,_, .. .-.. l- hrl:llas i sl-utct av året.
-- ;",..,- i.-:tt- ._': -,,,-.lr'i.i,3a.Ste bCSl.r-rten,
iii:-..'6a. --,.,,., g.1-il11s,r-r.ii :,':tning frnner ni
r:ir)i.. , . t'i: ,,,,,i.i:-t,,, ll oc.h tiI1 fev-iso-
.a j' T'. r-c t,r; : i:i.--ra r il:nnstanr och Lennart
'r'j ricria.it , t . ,,i.;: rna jr,'.stei'ac-,es på.

i.1..,..-:l;" l:a::....:.1:':Lfr-'r':l- " 
a. r:cStåhfCCS att

e*'rre l. : , ir: -.,_-Lc 'jcs[.r av ) 1.1ai'].,

T.li-'rnr

iiiiu-'- ,:ij : i-irsiil:a a;t oi'una mccl e tt
:lö'bc r ilj.',.,-i'c:r r år. liiir d.et första
sli.rl-1 ar'hJI-t-as bcs bå:-,:rs p5- nästa st1.-
r;ise'nötc" 1--il+sorna för r:rötei liom;ier
rrol.i.t-. s atu varie.:s.
jic d.1cr:s"llor ;
ii,rlri r. iiis-b att utsiiicl;as raed apri-l
numre't..i)e.i; pcg"r-. ltt vi har stora
svJ..riShctcr att övc:^il-ytta. expecli-
'bicncn f,r:il-n i'l;.r'l-sta.JL til-1 Sl;a.btl:al.r;',

lc t ;ir fi{ri''':ranclsr':1::t
t;TT.:: fl:l. ir,r: uåiL:Tjäcdlensavgi-f ten

-,--/- r of -,- Lc,';-J" l, --t l;a,n ;".r inte bero pä
a,:-; n:. i. 1_r l :y :i :.3or bra tiilning el*
;l,r'sc.,.i ,li ; 'r fr?:r iletr-Aktuel1t sOn
::::.i.r i,,l:. I cf f se-b.i_i.rr6r_ o alt_ iså saruta tr;rsk
sc":. b:l }c]"e , .,ic:la iö::ut, Fornratet aLr
e l,'; nel'l anting no]-l-a-n A) och Äli, Jag
föl'rcd-ar ati d"et åi:' många av er som l.ans-
l-^ r.'.:.r trStbne ' cn s.,lula på n:l-in6 e1ler

f ort= . 'i .';instIs spalten



Red. LA
}TRU

j.{bl.r avslutar vi nu förra å-rets QSL-test mecl c1e in}cour:nna QSL-
aru,iallninIarna.

lled. Leif lind"ersscn ä: oartig och tar sin lista först, Sas::ra
Saxa-r:.tladionagaaa-ms.-51'5,Bukarest-619o,I{o1T5r3g].pOo!'
Petrcing-!4)/ med fin effektpoäng (::t), Cairo-!4i!, La Vaticano*9545 (inte så
fint son cl.et lj,.ter) r sofi.a-lloo, oi?U-9745, ?ashkent-1L925, sABC-15o85, ELI{A-
15115, AIn-15)5) och E*issora ile,cionel- på f=38o t-c/s,

p-ef:t U. h-iller sin a,nCra p-l-ats iled bl-,a" de gai:rla van-
liga d"vs. Polen, lrag, RxI: SEC och IICJB, Dessutou riilUL-1538Ot CBC-1112Ot
Anlcara-7285,SFB-566, .filn-ll 710, ELi,iA-L5Li5, Scoutraclion-58lo, Japan-15L35 ,
Bagdad,-p5J!, Alnmar:-!)60. iran-7035 i:red ilera ilec-l- mera . . . . . .

Segraren, och nLi:lera också i,ll.ii's kassör presenterar bl-.a. des-
sa: Tallin, nBr?':i:R, Bl, ÅItt,, ,:j'rc, ,sDl?I', nIAs, trLlIA, l.Ip.UL, ORU, I,IDR och AFRS/
i'iDSI (Hoppas ni förstod för'kor:t:"-.rcarna). I,/idare l(ol Israel-9OO91 Swed.en-1178rjapan-llZJJ, Yd-ce of Eree i(o::ea-15125 och s:\BC på 15085.
Slutstä1lningen i QST,-test-tabelien blev a11tså:

L,/ Gr-rnnar Bergcluist, Skattkärr 22? p.
2,/ Per-iiugo Janssonn Kristinehan:.n 1-84 p.
3,/ Leif Andersson, Iiristinehaan 1?2 p.
4,/ Itaj Torpmann Kar1staC. 6? p,
5,/ Donaldh Rådberg, iiarlskoga 39 p.
6./ Jan Andersson, Sunne 29 p"

IitrRU esL-TEsT L963
G-un:r_ar Bergqr-r-"i st inl-ec'::r" .l.r'cts test neci att rapportera Iadl-o

Iran på 7oB5 ktä-fua irä"v*'pT Zi da6ar cclL De urschlancrsfunt-ri;B svarade ned
.o'Jrev pa tl'l cLagar,

t§lå;liSsls§9il, han sc-r nuliera -sl-,river den håir spalten, rpprtrr
(tortc,) pot.ns-TffiI]aefli-l1g.ip-9zl;5, 1t:.c'.--o Lrazzavirle-1519o oån ;apan-t7875.

-?*

Qst-TEsr

Per*Ilugo Jansson paistr3r sig ha
627-A t Radio Brazzavi1-le-I5l90 och AtrNllunich
The tabelL:

a,/ Leit And.erssonoK-hamn 26 p,
?,/ Per-Hugo Jansson, Il-harun 20 p,
3"/ Gt:nnar Bergquist, S-kärr ? p,

De frällsta konurer att
. o- -e:"hå-l-la':ri-ser för

, i-n nedvårkan.

f:..tt : Rad,io,ii8a-1258r Peking-ö -; Ö . . -p '. ,rl-o 1:l-IocJrlilar .

Ja"g ?roppa-s att ni al1-a sänder in
iiSl,-anr:rälningar tj-11 niista nu&-
uier f 6re d-en 2O [1ars.

Sein ni ovan ser kor:rlrer vi aven i årr att ha en QSL-test. Reg-
lerna blir näsfa-i: heli id-entr-sl-a soil cr,e vi hade för fjolårets testrdet viII
säga: 17' De itagare sl;a-lI 1:a, erlag'L itrec',-l-er:rsavgi ft i l,rertala,ncls Radio Union.
2/ qSI' rd.iaras end,ast fdr varje stationr ej för varje frekvens. 3/ qSL behö-
ver ej medsändas utan deltagaren anteclii:a:: station, freltvens och stationens
styrl<a på eti papl-rer. iIllU förbeh.il-]er sig ri-it.i;en att liontrolera ett anilält
[)SL, Om de]tagaren är tvelisarl o:a ()SL riocl-s..nc], en avskri ft p-i r:;SL-et. l+/ Endast
.)S-[, ankorunt. t-953 r;i]inas, Jf Tl.slc yited-iör r-rteslutning ur båd,e l.est och union.
6/Sou ef felitli;.i.1,-l-a använcles ililII-6J. f / Lr etorna, insaLnd.es ti11 IIRU-nytt tj.1I
stop-date. ..J,sT, r:riiste arr-ia;ilas i:rinst 2 glr oia ,l.,re t (GäIter e j nl'tillliomna ired.-
lel::lar ) , 8i foä- rb.:rri':lrr n: e,r1i-gi; f ö1j;..ncie : Låndtroän8: Europa 2 p. , I{orda:le-
rilia 3 p, r idordafrika 4 p", l,lear Eall i: 1:., Eas'c ! p,, Central ocir Sydafril<a
7 p, t Sirda"meril:e I p.,, Centrala.rierilla B p", }-'acific 3 p. Effektpoiing:
uncler l- hv'rr 1o p., 1 -- 5 tii,,, B p,, 5 - rc 1'-] 6 p., ll- - 20 tcu 4 F.r zt - 50 kl',I
2 p. t 51 - 1OO kll I p., 1O1 rd'I ocl: c1.-.röver O p, Totala poängsu:.uean för en
station fJ.s då lanC.pcängen adileras flecr- effel.-i.1lca-n5ien. LSrclca till i td"vlingen!
STOP D.CTE tillnäst:.rrun,,.eir: 2O 14ÅnS 1g63.
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Radio Berlin International I!E!=1{ll=E!iiisii==

Det var alltså den
i.lur det gängna året har

" I)EC IALT-ROG RA}4

REf borja<ie att sancl.:r t-,å svenska den l maj L955. I bbrj:rn -så,ncle de
endast :å v.rr:dagarna, riien sed.::n e tt par ,.r tili b.eka aven pd söndag.rrna"
rrograrnmerr sand. nunrera b;de på nrcllan- ocr' Lortv rg. 3å har säger inan på
REI: 'rVi ser som vår fram-sta upp4iit eitt irrformera ota f'urht,r,landerrra i
?ysk; demokratisl,,r.r repi;1:lilen och dess iruvurlsiad Ilerlin samt oi:t TDi?:s
st.rndpunl' t i inte rn.rticnella fli-iEor. 1i€rr vi ägnar också e n de1 av våra
säncining-ar ti11 att reoo.{ora f,or u cvec}'linge n i Västtysk}and, som enli-gt
vår uppfattning utgör en stor fara i-nte bara fdr Tyskl;ind, utan för hela
freden i värlr1 en. Vi f örsöke r ijivervis att gdra våra irommentar€r så Lni
tressanta Eon möjlir;t med hjäLp a.', reportage och notiser.rrDe övriga pro-
,;rautmitn be står :',rv : 6Lrort, nyheter, unqtlcmsprografl, bre vlårlan, DX-PRO-
GR,.r1u1 ir.f} .

I,kot av sändningarna sei€ls vår'ei 'iriiycke t st:lrktr!, och var je manad fas
irundratals brev och rapporter. hraven pa en ri-r.1)por-r är uppl;ift om va6langc
frekvens, d:rtum, sänGi:rin;Estld sarilt en nad detaljer ur programmet' Stor
vikt fäster li,ån ocl,sa vid I ]i iTfl.li{. Betraf f iinde verlfi-e ringe rr seger man

så här: trVi sätter stort varde pii brevkontakten med lyssnarna. Tyvarr
var det på grund av personalbrist, sjukelom och semestrar ctc. inte all-
tid möjligt för oss att besvara a.11a brev så snabbt som vi skufle önska,
me n i princlp besvaras s.liriftligt alla hrev av personlig karaktär, allt-
så de som innehå}ler riter ån en vanlig rapport. Dessa verifieras rned Q§L-
kort, som rri f.n. har li olikar'. l.yssriarfrågor är valkomna.

/PH
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WERI!,LAAIDS RÅ-DIOUNfON FYILER I år .]t

fr;riä. hurra, Liurra

,t.

4 februari 1962 som uuRU kröp fram irrsolekenetrf .

tett sig är väl redan kändt.

I för 'i'RU

iubile6t firas med 2 specralprograrn. Det försla kommer söndar'gen den

] f cbruarl I, lockan lt. OO Jv e r Ra4j <-,- I{eg pir va4}aingrle rna : 4L r47 : JI,41
och 25,59 ru .

Det a-ndra specialprogramrnet komnrer ö-rer Radio Berlin fnte rnati'-'na}
den4renruari.}ri.ra"öoi",4;;,ö''9-,14:+g.

{,.{.,:,t §Ig9Iå!-:--:l§!

iriilJ 5r" }åtit trycka Special-QSl, som kan fäs mot en lyssnarrapport
+ !O 6re i frimärken eller en fRC. Rapporterna vidarebefodras sedan ti}l
respektive stationer, så att även QSL kan fas därifrån.

.1 RI'IFPORTE.RIJ\GS?iVITTiE"l') J-..!h. i-_,.,

AIla som SkiCk.rr en r'+pport av i.,'Deci.:rlproa:råmfien "r "'tf,er automa-
tiskt i en tavling r1är bästa iyssnarrrtpporterna belcinas med pris' Skriv
al]tså så bra rapport du iran, Vi irrr1orn !,R11 lioppas verkligen att så1 manEe

sorn miijligt lyssnar ti}I progriimmen och skickar oss en rapport' Tänk på

att du kan vinna prisert Alla lyssnarrapporter av Spe clalpr':ilramme t sk;lll
skickas till: !\ermlands Radj-ou^1orr, vårmlanrjsgatan 46 Ao llrlstinehamn'
(obs aclressen!).

vinn en resa till Tieckoslovakien, qe nom att delt:1,3a in tavling som

Racio Prlrg ha.r i sa,r,hran.d av ishockey-vtvl i stockirolm.



Oror:susning nr 1 .

++++++++++++++++++++++++++++++++++'l++++1*r-fiR.Kabul.Äfganistan... -. +
+-'----"+
i6z.a4 m. hörs rlockan.15.co-15'10 SNT++-- - +

tEneelsxa.Fruktan,svirC tjudstyrka*på |+
1ci.,l-tnu:en viII sägaii ii STNPO +-L U-"-' - +T 33333 ned tvekan i ++ ----' +
i++++++++++++++++++ -l-+++++++++ ++++++++++

Öronsusning nr 1.
++++++++++++++++++++'+ 1.+++++++++++++++++

-4-

DX-Mormor bz'oderar r,'idare. . .

+
+

Öronsusning nr 2.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++' +

itrr" tt *i. N. BC. Thailand . . . . +-i+
fZl.ra *, gnälIer in kt.11.JO.12.tOSNTt

{på enge}ska.Koloswa} }jud"styrka -på +

i.r*n"*:en viII sägal i
+ BlgBg mea största hm' +++
I* *******++++++++++++++ ++++++++++ ++++++

Öronsusning nr 4.
++++++ +++++++++++++++++++ ++++++++++++ ++
+
i n.sorir.Burgarien i Europa you tcnow.i+.% +

I +r).+Z m d.ånar in kl .2O.50-21 .oo SNT.I++r+
i med sin engelska sändning. 

+
+ srlrPo i
t 41441 om det vill- uic: ii++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-Samtliga öronsusningar harrmed heder
och samveteravlyssnats i Karlstad på
en centralantenn + Luxor Ambassadot:56.
Alltså på en vanllg "bordskaminl.Hghoi

++++++++++++
OBsiPrepositionerpa har visst bytt plats

härovan ' Us chi
++++++

===================== ======= ===========
I Dessa vimplar som ålar in.ggnola :+- geevlådan som hala ormar(UsCHi)en 

== slik ålade in genom springan idag 
== aen 23 jan.196i trän R.Riga-De där 
=6 vi.mplarna kommer utan att man behö- 
=å ver- tigga dem.Ack jai 
=I V" irrr.erst in i helsike ska man med I

= " t svara På aet'j 
==-194:§31-!3991--

=fr 
äTTE TuJä;dEA= Eäia=il4;pnurä-6rd-äfr : --

väqd.er rnan icke i trYck'Ameni
++++++++

// / ///// ///l/ //// ///// / / /l ///l // / / // //
?5 QSL-kort (auutetter) från lrag bvtes
mot QSL-l{ort från stationer på" söder-
havsöarnal i
77i7l7fili/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Brevlådan för intirla frågor och

Hall-å i{arlskaga och rlen charmip;e Sossen
Rådberg eller vad han heter.Brevbäraren
kommer of l,ar:e på besö]t h':s mig sedan ou
slutacle på pos ten.?he postman har blivit
;;;i;;;-:(»i-ro"ro" ,odr*" i sin sunsstolS)
Hallå i Kris 1, inehamns iclyllJN i gossar där,
ni behöver inte blygas om hörturarna blir
för intima.Antagligen en skräckupplevelse
i DX-andets barndom.Fösök med srsenlki
Och till er alla andra DX-are i Värmland:
G0 T0 HELL på aet a1lra ödmjukaste'Hoj

??2??????

+
In.Drr,o*ey.Dahoney i Väs tafrika.
Ie l.c+ m dansar in vld z2-ti'ien+'
Iitycks stdnga ruljansen k\-2J.oe'
i

}f'ranska. Rusxig'r, sr'ängig mus ik j+"
+- Q ^!.r ^

+
+
+

+
+
+och de++
+

SNT. ++
+
+

|r,3"a"tyrkan "i}::*""lig-på CW-QRM: enji
SIN?O
31311 bn jui

+
+
+

to*o**********i***++ i+++++++*+* :r+*rt +t

4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?'? ? ? ? ?'a ? ?'? ? ? ? ? 3

lllör du ti.ll demO????? " " " ?

]scm tigger suovenirer av stationerna-l
$utan att skämmas.Sådant GOR I'iA\' Ii'fTE:3

!staticnerna sänder nänligen slrka tin$
lom de nu har råd ti}l detrenaas+"t:1I13
3å* lyssnare som verkligen gjort sig i
]f ört jänta arr err uppmuntran.Alltaå; l
3f}{Cnf TIGGERI. Staiionen har rä-ut at tl
islälv avgör:a rlet hela.Och gör Cet t"oof

åftagr*åt om rlenna sak har senast hört$
ifrån R.Prag"DX-mormor bruka:: be on 7
ftryckta itrformaticncrrom nu slatiDnen!
lifråga har tillgång till slika,om lanf;
ia"t if:'åga.Det brukar inte nöta någotl
3i',lta""...Hm jal Det liksom kommer - i
fstörtflocler av mysiga grejor ilialJl^t
g? ?'t ? ? ? ?'t ? ?'? ?'? ? ? ? ? ?'? ? ? ? ?'t ? ? 2't ?'? ? ? ? ? ? ? ? ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t rost uy snail.... I+..-+
i fr.g har svarat i i Lande fart P?. 1
i r.pporter inskickad-e i aug. 19L;2. I
i Men bättr*- sent ä.n aidrig.lulan kan i
f ir.tu vänta sig annat med en raket- +
t snabb snige lf a.rt av 0 . ooo 1 trI'trt/ litn' t
I Jor,ianien stressade sln'snigel 1:å t
t t,r"r.r" månad.er.Så fanns det heller t
I iåÅäi-u;;;-;" the snail reet.om mu +
t ."?""r" har fötter.Hohg,JabbT{7pF++p}i+iIi?ii++ TTi +++i++T+'f +++ +++ . +++-t--t-+'i--l-++

-Ansvarig skrivare ti11 detta hroderi
är icke anträffbar efter publicerin-
gen av smörjan.Läs titl höger var
vi ev' träffas -

73 trän en mYcket argsint vänlig
nX-mormor '

THE END.
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Hel1"o *qr1oi"
Så var ci.et dä dax för ].ite rad.iotekniskt igen efter Sanska

1ång't uppehå1-l och av orsal,:er som d.e flesta v..-1 lid.nner till.
i{i som tidigare läst ilina alster, har väI gjort det av int-

resse att få bygga något av det som besltrivits. Jag hoppas ni inte blir led.s-
na när jag nu lä::rnar byggandet och börjar från grunden i rad,iotelqnik necl någ-
ra teoreti ska saru:lanhang.

Eftersou rad.iote];nik och elelctronik ti1J. stor de1 b3.g.,er på
elehtricitetsläran kou*-rer den här första spalten att behand.la den"

9ti{rt414ggeg*q_s-1e-k!g4c_:rt_etel:ir" :
Eågan har hiti;iIs ing,'en riktigt

lcunnat besvara tillfred.ställand.e, och jag tänlcer inte ge i':ig in p.'q,. aet he}ler,
Betyd.ligt enhlare är det då att förlilara vad. elelctrisi: ström är, Soin ni säkert
Iiälnner till- består en atom av en kä-rna, och runt den kretsar elelctroner i o-
lika banor och antal beroende på liäi.rnans samriansättning, T en d.e1 ämnen och
uraterial kan en el-1-er flera av elelctronerna unc1er vissa onstäncligheter överge
sina ordinarie banor runt atonk"i,rnorna och uppträda som fria elelctroner (e-
lelctronström), och dessa tjänstgör son bärare av elektrrcitet, i{aterial ned
clenna egensliap kan leda Cen elehtriska strömi,ren och kallas därfö" l-e-dåfe'.
iiotsatsen finns också, dvs. ilerrtiäGäTr Tyäret fast i-,nulna tiLfffi-ä-'or-
dinarie banor-.och kunna endast iired stor svårighet fås att liimna dessa. Dessa
ämnen kallas isolatorer" Pralctiskt sett existerar inga absoluta e1.ler ld.eella
Ledare respr lä-fiiffiT, dvs hu god ledaren än är, hir den aIltid ett visst
iuotstånd mot elektronströillilen, och isoJ-atorn leder al.ltid en viss strön men
i försumbar omfattning. lrncla sedan elektricitetens rrbarnd.omrr har den elehtri-
citet som elektronerna är lacldade med haft benämnj-ngen tr4e-gati{], och d.eras
rörelserilitning har också" aärför irallats 4_e*g3!}jL:s_!.1Qry-i_lg!qr*pg, Den motsatta
störnrilitningen kal.l-as :ggå1_!ifr och iir den som iiian använder vid berälcnin;1ar
och i dagli6t tal, trots at-b d.et inte åi:'ricn verklig;a ströurrilctninffene Detta
beroende på att man i-nte velat och ]iunnat bl.nclra pii en gam,lal praxis..

Likströrit
flm--tr1aä-slia1l förklara d.en elektrisha strömnens uppträd.ande

och verkningar, llan raan i stor utstrbLckning qöra jåtmf örelser med en vatten-
lecl.ning, För att vi sliall få vatten ur v,irra kranar fordras att detta har ett
visst t.fUg§ sri att det ]can rinna fram, För att c'l.riva vattnet runt i ett slu*
tet rörsystein forclras en kraftl:äIla oftast en prunpr Den::a må.ste övervinna
frilitionsmotstår.ndet ruot rörens väggar, och ju lcraftigare pu:":pen är, desto
mer vatten förnår den fraiirdriva per tiCsenhet, eller d.esto 'fortare rör sig
vattnet i led.ningen. Låt os6 rru överföra ovanstirende bj-Id. tiII ett elektriskt
rrcirkulationssystemit en s.h. strömkrets. Se fig. 1.

Trycl;et i vattenlec'Lni-ngen mot-
svarar i det eleictrislia systeinet
den s.h. potentialshillnaden el-

I I 1er spänningen, vilken al.r, beroen-
+ I I c.e pii batteriets gqlspjlryiåA (E).

Pumpen ::rotsvaras av batteriet (ii),
{v

Fig. 1

l - 
-- 

- -1 §(JliL JlO$ Vd.L UeIISy§ Leirlc {, .1I'

t I r I iiier-ls stor-l-ek beroende pir batle-t 
l----.--_ rj-ets st;=lla- e1ler siriinning, och

Elelct,isli spännins r-rttrycks i vort (v) o"i. r,"t3:i:;:-::ä l-i"i:;;llä;r""r"u

t-*---*_{ V } -- - ------r I o"h friirtionsmotstå;nd.et i rören av'\.*."' 
I ;;t -,rttre motståinclet I?, och J-itc-

fr:. -'- --- + I r .- --'- -{ sonr hos vattensystemet är ström-

irraf t, f örh. Ernl-,) om d-e-b gå:.Il-ef--eEt l,,atieri, i övriga fall mecl U, Elel;triskb
notst;ilnd Liallas resistansr,.ritryckes i enheteir.o..bg (-'a) och betechnas ned l,

forts. pai sid. .

-D
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te_1_g._-Leryr. sl'a.ltlqq_, åogte .
IGktr'r-sF stiTmstJ::ka uttrycks i n&pg:g (a) och beteclaras ned. bokstaven I"
I figuren har batteriet en späbning av f vo1t, notståndet en resfistans av
Il ohm och genom lcretsen driver batteriet en.s-tröu-lred. styrkan I a&pere.
I,feJ-lan 1tr, I och R råd.er ett samband. Ica1-lat _O.bqS_ltg:

T q--:-r i, ål
d'qrg. spänningen i volt = motstr!"nd.et. i ohm gånger strömstyrkan i ampere"
Det kan ochså strirj-vas, I = + och R = + r

Denna lag är Erunden för hela e1l-ii.ran oeh trots sin enkelhet är clen så rik-
ti-g och använCi:ar att man enbart med. den kan klara sig nycket Iångt. Låt oss
ta ett räkneexempel:
Antag att batteriet i figuren har en spänning' på 4 V, Änslut nu d.etta över
ett motstånd på 2 ohm. ,9trömen som fl;'ter 8'enom kretsen har enligt oh'us
lag r=+ storleken r=å = 2L,
I1är slutar d.etta nu$Ilers telcniska spalt. Jag bifogar ns1gra öirniri3suppgifter
oih svaren på dem liom rer på nästa teh:iksida i nästa num;:rer. De son är spe-
ciellt intresserad"e kan skiclca Iösningar för kontroll d-irekt til-I tuig.
Så hoppas jag att ni Iåter höra av er med lcritj-k f ör denhär spalten, d.ess in*
nehå.J-l, upplä-ggning osv. Best lJ esse

O:rni_+es-uppåi-[!gr
ffistå&d'på4-oochmf1yterenströmpåo,o1A.Berä1caaspännin8s-
fallet över raotstånaet g

2/ Ett, raotstånd kopplas över ett ba.tteri på 9O V. På en ditkopplad ailpere-
meter av1ästes strömstyrkan ti3-1. OrJ- a.npere. Berälsla motståadeti

tEIO{TK FOR ALIAS ETERI{IIIBB inbjuder a1la DX-are att deltaga i- Svenska i{äster-
skapet i kortvirgslyssnir'g L953 och nord.iska f;rrlandslampen" Evenemanget på-
går ti-d"en 9- a6 feburari a951, Si'I ingå-r som del i Fyrlandskampen, förutoro
i- F3'rlandsliampen ingå-ende Si,i-lcvalifiserad"e sbi:ilningar blir det älven några
svenstrcspråkiga programt Deltagande sker antlngen i Fyrlandskampen, SI"i el1er
i b"idrad.era. Vad clet b1.ir för priser är äinnu i.nte klart då prisanslcaffning på-

o ^,.går f ör fullt. Sll-p]-aketter lcom:rer att utdelas til-l de tio frärnsta.
För att fira TFAE:s tio.Srsjubiler:m har Rikstävlingen slagits saruran med S1{.
Som trcf6 har satts upp klubbens ståtliga pokal i. Ri-hstävlingen, som Svenske
liästaren, erövrar en inteckning i.
Anmälan slcer geno:a att d.eltagaravgiften,4t-, sättes in på postgirohonto 55
16 66, DX-A1.liansen, SannaCal, Lid.ing6 2, OBS adressen;! Deltagaravgiften ink-
lud.erar både Si.i och Fyrlandskampen, Senaste amäJ.ningsdag är den 4 feburari
L9§1_ men anmälan bör slie snarast möjligt.

Lyssna ti1l DX-Alliansens progreflI
Det sänd.s fred.agen clen 1) feburari
upprepas kI, 22.OO på 49.02 r:.. Det
L2,3a på 30,40, 25r\.L och 19 tT5 m.

över Fit:.lands l?adio den 15 och
kl. 17.00 på f]-r4or 2!,41 och
upprepas även lördagen den 16

15 f ebu-rari.
L9r75 m, och
feburari kI.

Swiss Broad.casting Corporation j-nför den J- feburari ett nytt QSI-lcort. Kortet
förestä]1-er ett molntak ur vilket clet sticker upp ntigra berg. Det gamta QSL*
kortet i fyrfärgsi;ryck lcan emellertid fås på begäran.
SBC's rapport om lcortvågsstationer, son utllorlner var fjortond.e dag, kan er-
hålIas mot ett självaclressera-s kuvert och ett IRC, De som är intresserad.e att
prenumerera på dessa rapporter bör ;::ed.d.ela l,Jl?U CLet då SBC kanske sliaIl. ordna
en sådan service i maj.

Tj.pp+._ Fyvärr inkom ing* lösningar på.au.gustinunretsrtTippa". Var d.et fcjr svårt?
Ilar ni glönt bort iLet? Ar ni för sIöa? Den rätta raden var annars :

^o o -o- - . 1xx 22L L22 x
Dä intreeset är sä dåligt koffir11er i-ngetrttippatt i d.etta nlurutier.
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