
1\YTT

Organ, fö,

WURMLAI\DS RrDro UxroN

'5. Ju;{i tlr_i

76s

t



1"I R

DT1DU

1 ierilland-s Rad.i o- lini o-ns st-y-r3_I§*ej
örä?; Lä f- an o e rään,- Er i! tI-ni}änn
Sielcr. P-H Jansson, liristinehairn
iia-ssör Gunnar Bcr6quist, Sliattlc;.-rr
V " ord f " ,Sture ECströn, lia.rlsiioga
Su,p1:l. Iient Iijalirarsson , liarlstad
,lr* -'::1198.i3r:
Scc1an fönra nånac',en har vi ernåttit
cn ny ::lei',eli:t. Dct är Torsien ltalu-
strör:r i Torsby, sor-1 hiilsas väl-horrnen
i unionen,' l

Ig9e5!9rgr.
DX-f ia'an sllroderar viclare...: i'laj
Torpnan, Karlstacl
Telinislia spalten: Sture,trdströii,
liarlskoga
llnu q,SL-test: Leif
lfui-s tiirclrai:n
i., U-nytt Siresents : Pcr-i{r-rgo Jansson,
iiristi;reha,.in

Yr-er:!slgr*r
DonalC,h Rå:.c'Lberg, lia.rlsl;oga, so;-i har
avla5'I, siuden'ce:ralieil . iloppas .du har
trcvli6t pi f e i C,rcbro"
i)e r-ilugo Jansson, Ifuistineha:.-rn, sorri
har avl af t reale::arten.

I rc d"l-cr:t s s ervr-c en*--*-::'
[i i:ar bcslutat sa.n]ia priscrna på
iir.eri8e-iiuvert, VJ:rt pris är,nu cn-
dast 1:50 för 1OO st,
liap'r6plioruular, cn3clsllspralir-ga
f ör cnclast J örc/st
Ilanc1stär-tpe1 r:eil c]"itt nann och din
ad.rcss för cnda.st 9t-
D,i-Allianscns nyrcvic'Le::ade lanc1-
lista enciast - :90
Tonlcand., närlle Ecrrodynanics :

= I.r-?U DX-tcst 196J
= i/crrllancLs iiaclio Unions D)(-tävling i år
] lro,:urcr ntt llr,å av stapeln nel-lan CLen 2l
= och den JO cleccnber ( fred"ag-ili'ld'ag).
- litt tiotal stationer l;oru-ter att .:tccl-
=-- vcrlca. lmu:s lclubbnästerslia.p koruler att
= ingå i täv1in6;cn. En täv1in6s1<oi,rit6, bc-
= ståcndc a,v Leif And.ersson (tavf . 1ec'.. ) 1- P-Ii Jansson (Pl-nr.n), Gunne.r Xcrgcluist
- och ,Sturc Edströur lcoui,ter att sköta täv*
- 1in6cu.

= -:g!g
= t,,Iiu har ctt :.röte cicn 16 juni hos orilf .
= -\"r,L"r',son på VrirulanclsSatan /,'6 A i
= Kri"tihchairn. Träffen star;a:: kl .15ioO,.

- f,ff* ned.Ie,:l.re.r d.r väIkoi:rnai

li,ndersson, = Dx-A1lia.nsens s crvt_c e

= IIor1c1 Raclio Handbooli 19(rJ 12:60
= Ilews fron aroun0 thc l.iorld 6:4o* DX-i,lusj-cal Guicle 3:25
= - .l"r'3- 5:-_ Lyssna |) r .[o1 r, va1,

: Dli-när1;ct for 2J, 5Ot 75 eller 1O0 li;-ir-
= clcr 1l'; 1o

: bcstyrht förtcclining shaIl bifogas vicl
_ ]:estä11ni-ng av lJll-rtärlict.
- Beställningar ti11 Drl-Al}i-anscn, Box
_ :fOS, Stoclil:ola 3t. postgiro 55 15 66.

= !,i:ll]131993?*Y:itlgr
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sid. 1

NYTT
IEfIN

N:r J organ för
Uernlands Rad.io Union

gox 4o7t
§er1:!e9

Sliriva-re: Leif Anc'iersson ocir Per-i{ugo Jansson, båd.a Kristineharui
iierr:rlandl§ Rad.io Union är ansluten till Svcriges D,-i-Förbund.. Pr,enurreration på
i.Il?U-nytt', so::r utl;on--rcr 5 Sgr on året, liostar 4:- och inbetalas pai iBU:s post-
5iro1;onto 59 » ,8. I prcnrurerationsprisct ingr.r ocl:sl: avgif ten f ör l'lU: s
kortv3gstävling den 27- JO deeenber i år. Prenuneration på,nU-nytt inkL. SD,'ifr:s
or;an Eter-Akiuellt lcostar Ll:-/är och inbetalas pir post6'irokonto 20 6Lr 41 un-
d.er ad.ress SDXF, Slcil}i-ngaryd.. liernlancls Radio Union torcle angivas p,-i talongen.
Prennr:erationsav5iften på 1. U-nytt l-,ostar 2:- tiIl årqtri s1ut. iv6iftcn inir1.
Etcr-Ål:tuc11t til1 i:rcts sl,.r.t kostar 6:50.
OB,S ! ! ! 'llRU*nytts aC-ress J-r: Värrrlandsgatan 45 r\, liristinchamn i : i OBS

5 tun LP 9OO fot
/ i;un LP 1Bo0 f ot
7 tr-ri: DP 24Oo f ot

11: *
L7';50
2c]._

Dll-Allianscns \Iänncr är en stöd"förcning
ti}I D)(-Alliansen. Ordf öranclc är Ärnc
Skoo6 p.i Svcrigcs Ra"dio. Iörcningens
änc1anå-1 är att stöc1ja D]"-Ä11ia-nscn b;i-
cle chonoilisht och cl.å" C,et gbiller anclrr'
salicr, l,ledlcui:arna, soir är cirlla 45 sL.,
f .jr Ällians-tilytt (nX-llttianscns ticlning).
jirsavgiftcn är 1O: * cller valfritt hög-
rc belopp. Postgiro 328690, aclress: c/o
Englund., Gii:r1evägcn lo, Djursholi: 2,

PS. GIör.r inta att ta recl er cra scnastc
QSL och ett gott hurör tilI nötet d"cn 16.



sid. 2

U*lj y--*3-§-l-.:-T-I-§-I-.: -l-2-q-I
Iiär fcrljer ili'raclens rSl-ani,iiilni-n;3ar ;

I(ar1*Lirili iiellfelt fr,-i:r iiristinehau;r befS.ster sin Ie-
darstäl1ning- genom att iäpb-öiterä l,äoporavi-nälilfli,1^1*ncLa-L259, Guaiba-
LL?B1, tlpn"-äO75, ,SDrt-/oorol-tmn-f>Brr, nras-6OO), t?ll-!85tr samt RBI på 6C8O kc.
Tacli iö" d.errrr* gång, Kallei Apropå din fråga så kr-n jag tala on att det är en

s.1i. f:.ihetssändare son -l:ara..§lyr u.t kommunistisli pro'Jr.3ancl.a. Adress oliäridr
Du kan.iu llans]<e föröka mea ösi-Berl-in iten v;:-n'ba c]ig -r-ttt" 1-lirot sva:'.

Lennart Virid6n i 1;v;rrj;ere.t brevid i ilristinehe'nn irar
rin6t in Fra;-9550r sm'ffi§öö; liGmtrourg.-lI179 sar:rt VoA/TesJaaolil '*iiaclcr

Skattkärrsbon Gunnar Betig.gls_t_ i:red.dQlar Radio idevi Zea-
ran d - ! !4o, i\ a s - Lt? 30 r ffii -6öT0, HC :E":tre;T.*r atLor e a - I 1 92 5' F EB c - 118 55 !
r)annarl<s l?act-le-15f5! åant tv3 ilell-ar1v.',-,ge.re I.Dl oc1 'l2l{;l på t5Oa samt 1550 Ilc,

Red. Lcif lind-ersson frou ,{ristinelia.:ln har 1-yckats av-
1 ura b r e v'p ärar e n I?Ii\s - 6 oo5;lffiTeffi95rto, ffio r aniIIä- LL7 55 sa:lt ra di o
lLustralia pri 957A L;c.

R.cd.are: IÅ

Kristinehaun raPl;orte-
p5*i5fi1o iIC.

Per-ilugo Jansson, J-ven han fråsr
rar Polens riadio på 6äffi-6Öö-i-t'u',at AFnrsl'tsuu

,lolf Lindriren. liarlsl:o;9a lioi:riler hd-rnast med. Prag-9550t
Ti )c*5975, SBC-11B,55 , rlrrlaä5»il l-riiis/:tri-'U--Tqr;rO r 1,J:.lIl."-15 i B5 , RBr-6115 

',3AllC-150åOrnn-49 nrb, Peliing, Deutche l.Iel-l-e, Vati:l:anradion, lLonte Carlo,
Buciapest, iioshva', Lu:ceinbonrg, Polens ladio sa-i:it'isteril:e. I{c}Lcol':e agi-.in:

&_fp-t.eS; ia Ims t r ora f r i"lrr T or s',r 1, av s 1,.'. 
l; ar cle t ta nulri e rs

i r.h ,'=,- - ;'--;:.' : fin-fi*1 '-1l,s nr -,- i.,-.^...1-^"-.- D.n'] ar trrl-rreqi,J,bL,*anr,lalnr-nii;ar meo sll*cl- rl,ffinffrlt:ri?Lt5 r. Hl;-l"xeirbourg, Polen, Bukare., u,

§i:c , pra-g, Vatihanradion, österrike , -rrii:)TS/.llr.ql*11910, Tirana-7og?, ,SÄBC t
VOA^6OUr'nf,tS, l.lD:, ,3DPi, S-I.JF, Deut"tre l{elle, Ar:stre}ia-, Ånkara-}-lLt5, Braz-
:r;r.ville*15190, Belgradr .Deutchlandsfunli, IIDR, XiI sa-rlt slutligen ''l1iil. Thanksr

Dlil-iia'a:n ä-ven lcälnd son
stad ]castar sig iir i testen med Dahonrey-4875
Ttgzy (kort på rB dLagar), Ti-rana--?o92 ( brev
l-,arest-b99o I51 cagar) samt ,§ofia-6o70 (tort
pa.s elephanten ho.ii, it i '

Tabellen: ;

1/ i(ar1-Erih llel-I.felt
2/ Gunnar Ber6quist
1/ Torstenr i{almströn
t',/ J,eif 1-lndersr;on
5/ , 3.rer-llugc Jansson
6/ llolf Lirrclgren
? / Lcnni.rt Virid 6n
B,' iiaj rorr:.,ran
9/ sture 'ld"ströirr

D;i*inormo"'1igj-åg-pjte:r- f rån ILarL-
(kort på g:mi)-I:itn" Iiorea-
på 2 iu.in.), Buc.apest'523'o, Br-'

z ..^'.- \ nr.. cl., f ör c:et , holt-',-l j L.rL-tLa l a

Kristinehamn 242 P.
Sica-tt,lcä"rr 15O P.
Torsby 121 p, Tacll för biola'-5en
ikistineharirn 92 p. Cienna- ;3',ng i

i',risti,r.cirar.rn BZ pr ,Stop date fö:: nästa
i"arlslcoga 74 pr rluroiilers test är clen

.'-ristineharrrn ir5 Pr 2O aepi;enber.
iiartrstad 30 p.
Karlskoga 18 Po

Dit-= :348!åUIUII T -L2§1
,tion iacr.'cl.eIac1bs i förra nunr"ct jcor.uer D.--arnas rilisciag i iir att hå] la-s i
lräss jö uncr.cr tlflcn 28/6 -'iO/5 ( f rccir-;1 - sönc1ag), FoljeLnrie arrange:}a.ng är
I*arå: 'siucliebesiil:; pir:- tobalcif abril--cn, f otbolls,ratch r klrr.bbli-'Li-a'rutbililning't
'ocsötr på i'l :ss jd Rarlio-:rlV*s:'uati-on, parli.areri-s-shor'r och cventuellt en norclis}r
aistrusåion. Aii,rälnini;sblantrc!t bör relivirera.s från D-)l-C1ub 57, ,:i-.',rr1coi;a'tan )t
i'r:irsj,;. Den sliall- vaia D.',..Chih 57 till-irand.;. senast clen 10 juni s,1 clct 1;ij.1-1er

,Som Lian4iclatcr ti}I t)X-lLll-j-;tisens ,styrclse har b1.a" litsct-u§ Orre L;ford,-nt
i{d-l.t-e cla.cl , 11u-nc lir.aurouon, Si;ocli-lrolu, Petcr iiögfclt , ,.)ro1gra, Jan Tun6r,
Stociiltolil och. IIr1Bo Gustavsson, Si.ocl,..holr:, De;;se. l:r,ndid,::-ter illresentcra-clcs i
i,l}ia:rs-ii;rtts wLj-nuiri.rcr. Vil1ra c1c övriga knncliclatcrna är vct vi e j åin'



.:.-'..'-

lrRlJ-nyt t prescnts I,
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,,r., io,oi. -t, roi,-..orrnod

r'll ., js' begynnelse -sonl DX*irre sl e dcle -tr L953. Dcn f orntid2l si arten Jrar
,jcrLr:tt l,on a1lxeles har g1 bmt hur' ,ct hr,r'jådc

Den tel nr-ska utrust,ninqen 1,,e.står åv cn Luxor &ibrss ,dör', cent;-al-:n-'
tenn och cn fluqsmalln. ilen sistn.mnd'a rntenncn ar trots det nrystisk,-. nlm-

,4e t fu1lt ?nvär-idb .r:;
Under;e IJ ären har hon 1yc!,.åts f.r sv.år friln 54 tånAer. Av tiett.;. k:r.n

til.:rrt rär-kl-ri:l ut .ltt f'lick.ln inte ar naåon land;aEare, uten lyssn,ar er:.ciast fr,r
lyssn:inde ts skulI. I','Lvoritst rtionen heter Rnoio Frr.gf som sn,;trt h-a' en nio-
arig }yssnare i !:.ijs.:ri. l-ragr.i r tr'.r dSL säge r l:on si,.5 inte ha fatt annu!
I.ögst skltt rr i on brerre 1; fran henyr L9r7, dari itet -etår, ett lion blev sta-
tioneiis f<.rrste t.virrnlil,;.; Iyssn..ffe. fX-i"ia'm h;rr ett trevligt mi-nne, sori
hon,uji.rnn vilt t:rl;: om, närnligen,ett tron blev 5:a i DX-SI":19)6. Pris blev
det ocksa, en koloss:, 1t stor docka + e n r'[.rronspenc:,ri.

al-,.iern på en kvinn: har iiu rlltid varit för.,rE1igt rtt fråga onr.
För a}.1:', nyfil.,na ki..rlar krrn il'cck sär4.s,-,tt hon är jämnårig med prins€iasrn
irr:rr,{,;rre t Rose i f,ngI.n<1 . Pa rt:räqan :v d. i on har fijr intressen utom DX-iuq
säger hon; I'Allt det soru kvinnor syssl.;r rr ec1 + fii csofi ! (Oet f örstnannda
är trrvärr intetså, s.nde. f dr re ci. )

'Till sist: I'iaj ! Jag hoppas att rlu inte sviker ,vRU och slnllpo jkarna,
f:.st i1u sjä1v. saqer rtt i1u ar född ti11 g,riensk;r.per.

f''I RL',i'irSI' "r.-i i'f.,rt ,'Lt'.. ,.,. :.o" r Drr-rl',t.j
Ar.ets l.,nrisk,np blev en seia€r för de svcnske, t rck vare Cen stora i

i:rådAen. Inelivi,tue llt se 1r-rc1e st:ocl,.holmaren Jan*Erik Raf f b,re 1:rndsmänn;e.n
Stig; andeisson, Sirecl 1::,.6ård och hjell El,ho1rl , l'r,rlnrö.

Svensk näst:,.r,e biev i,år lilsoru förri arct hjell El,holr:. Bästl ,lriRU:are
bluv l,raj Torpin.:.n med en 4O:e pl:.c€iring. :

f kh:bbtävlingen blev det tredubbelt svenskt i toppen. För YrRU:s del
blev äet en 15:e ;,in,ls i l\lil, mccl'.n verml:ndsk-Lubben kom på 10:e p1ats blanci
,le svcnl:,i;: .

RE,SIJLT T AV NI4
.ri.......i...

I(1 LTBBTÅ VL TNGEi\I

I. IvLaImö I.ortvågsi.Iubb
2 . Eakas tarls Kortvagsk lubb
1 . Iiälardalens- R:dio;ällskaP

:-o--.

I. J..n-I-rik Räf , Stuvstil
2. Stig Andersson, Ske dilr.gård
' i jelt Ekl,oln, ir,:r1m6

4, ?orsten Iri3elsson, i:aI;:.n:bcr5;
,. haj Talfroth, IIelsrn3fors

i.). Be ngt Gustafss'on, Upplanrl-sboL'r.irna lI/.-180

S}1 - RESULTAI

.1 , i jeIl EI, holrri, Il:rli:rö'2. J.^,n:Erik Raf , Stuvst:.
J. Tr:rsten f n:,e Isson, Häisrirnqbcrg
4. StirS Drhlberl T;.Imb :

' LarsrOlof Larsson, Ii,:lr'Ist,rd

En';rr Lindi<vist, Stock;)rolni
Ulf Palmqvlst, ViggbYholm
Anrlr:6e Thomasson, NYkv'".rn

1O. lRune AR,dersson, Stockholm
'Stiil Andersson, Slre dalagi-rrd
Ower .iVör'.din j r,.IiäI1 es t qd
XentL,r Z,i\4T., , Bjuv ;

14. t;no Äode rsson, fldsbe rga
Jan Edh, Bollna's .

Lörie Eriksson, Borlrin4e

Pr:i sutde lningen honi-
mer ztt ä6a rum vid
årets DX-p,,rr1arnent' i-
Nässjö den 29:juni.
Tyvarr är inte den
f u11ständigå pris:l-.i-stan
kungjord. i :' r:
Blan'd prlserna kan I

nämnas .bI'. ,-,. radiC-
-pp:lrat<-r, rcsor, b nd^-

spefare n.m.

72/2340
12/ 23ra
12/ 23?a
rL/2L9a

tr

lr
,.:r,.:

" tt '

LL/?]7.J
' lt

lr' ,
,:lttt/2l60

lt
ll



+++++++++++'i-++++ + +++++++ 1-+++++ + ,1.++++++

I synarnrKA:sABC på 19.89 m och vrd i
I p"ss kilT7.15(sNT) sände lightmu- iI sic .De Iirar engelska på tisdag, 

1+ torsdag et lördag. Ii SINPO +

I qi+11 om det vi11 si.gJ +
*++++ +++++++t+++++++++++++++++-r'+++++ ++

I vÄsrtysKLAND: IiDR e t ,.fDR(d e samsas +t ffi* =r**, vågianga) pri f
i +9.38 m v j.d pass kI -17.3. n,ä de t
I sände ett familjeprogram med. kul +

I i"""naii.på-lv"ia of coursei i+i-+ SINPO ++++ \A"L44 +
++ l*i+++++++i-+++++-++++++++++++++++++++
t lnqsrr,rE!{:R.Rura1 på. 19.86 m,ti11 i+--
I h%e" om HCJB och vägg i vago med i
t,fensamma so bo speakrfrO"= nästann i+'
i var je kväI1 a.t 22.oo Sl{T.Poriugu- +
-i- ese' prat och mus ik, En Anac onda 'J- t
f uutu'i. bakgrunden.Usch så ruskigl I
* aet lät.Gorl Save Me.Ameni +

* äiipo: +
+ --'- +

+ 13+333 i
* + + ++ + + + + + -l- + ++l-+ +'l- + ++ + + + ++ + + + + +++ r+ + + +

/ / / / / / / / fi// arrunrlt+ / / / / / / / / / / / / / / / / /
S{94}1ERIK4 och 4FRIKA är de bästa jakt-
markerna just nu 1 början av sonnaren.
Sällsamma 1juc1 s t römmar ur RX : en. De t är
jrrst det som är t jusningen med l;'rssnan-
de t..Tyvärr f örekomner mycke t s törnlngar
j. form av CI,V-QRM och fadingrsom gcir att
man sällan kan skriva en hyfsa,d rapport
på riet man hör.t'Ieh som sagt, t jusningen
av att bara lyssna till de Iångväga gäs-
terna i RX:en gör det värt ?tt tyssna på
o1åten....
/ / / / / / t / // / i,l / / / / / / / / / / / / I i / / // / / / / / / / /
V-ÄRMIÄI'ININGAB SOM DELTOG I SM:Et

P Iats :

28/ Rune Alkstrandrsäffle.
4i/. DX-Ma' am s j ä1v , Karls 1.ad .

64/ Sture Edström,hlarlskoga.
gB/ Leif AnderssonrKristinehamn.
7 6/. Gunnar Bergquist rskattkärr.
9S;/ Kar ]-llrik i{e llf e ldt , Kris t inehamn.

1.53 f ullföl jde täv1i.ngen.
Kristinehamn leder överlägset'Som synesl
Man kan frhga sig var de övriga värnlää-
niggarna hö11 hus.Nog borde väl ä,ndå'

fler kunnat deltaga.DX-Ma'am är förtre-
tad över detta.Är nl så rädda för att
atälla upp och f örsvara värmfand."sörnen j
Det är en mycket treflig tävlingrCet kan
jag fö'rsäkra.Detta får bli förhandsrek-
i"il fot nästa års SM.StälI upp i den era
soekersöta(Annat ord för ctt myckeb an-
nat fult ord.)sIöfockat.DX-Ma'am befaller
er. Bastaj :

S'i il . LY

DX-Ma'am skroilerar vidare. . .

f tigntmus ic

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I xrlqa, R.?eking, vou know ,på 19 . 87 m iI ErTär däromkring,sänder på engel- II ska tr]t öst-et sydafrika kl.71.- iI rg.o0 (sNy).pot:.tit< s:i det vissl- i
+ ar om et. +

{ srwro +
i ii'+ii ,.rra so on.and son on.... i
++i+i+*++ t+++++++++++++r+++++++++l +**'*
t vÄsttvSKl,AND: igenraek ja rdenna gå"c i
I 3ayerischer Rundfunk på 49.10 m och t-+

t 0"i., klockan, de t arna

I §Tfipo

i atdrig sinande strömmm.I

Iivetrvar 17JOI

+
+ 31333 1 1 3 1 1 1 1113 3 3 33 31 13 i1 3 3 3 13 7 13 3 7 1 3',s--"V"'kul.si', nvcket treor har alqirie':.
f 

* r., ., r++ ++^(+ +.++++++++r+++ ++++++++ i+++++

i i l,:.lntrT : Ben de lla- rad i on p\ 25. l5m i
i hörs v"rrJe kvä11. t'ranska. Lagom f är- i
+ =;;:..H;";a;Det talas på rr;nska ar {
i aett rättarnaturligtvi-s.DX-ma'** "- {i ---- --
i att l andra :tankar. .. : ++++ s ri{Po i+,f; '/l^4 A AL +
i +{i+*i r-+++ + +++++++++++++++++++++++++++

+BREVLÅDAN+

. -''!'' ,i r '--g---:
i-.- .t\J- .ri .-. # "-t rt ,',l-'/ '.y' I g

Co.Ct.D. Rådbere i Karlskoga. - .
ffi mogenhetsexamenj
Såcian f brpliktar'. Bör ja lyssna' igenJ
I a.ns tändighe Iens namn bef a]-Ler jag
dig att do so.Lyd mamma nujGosse li.llaj
C?.CO.G.Bereouist i Skattkärr.
Lever du än???Herregudrgör du verkligen
det.gfter alfa dessa underli-ga balkong-
k1ätiri"ngar hos vackra flickcr.E1ler
sätter du upp antenner- hos dem??Har du
s jösatt pirat-ekan än?Ohoooho.
C0.C(,.Leif Andersson i I(-hamn.
{aia.i/isst är K-hamrr den verk'}iga DX-
staden.Karlstad har säckat ihopiHär är
d.et ba::a raggare och annat ogräsi fa"rten'
Det är visst bara DX-l'la'am som är i sitt
esse...Skryt.Jaho ja.När ingen annan gör
d.et så...KR.]STIIiIEHAMN ÄN UIi GUDOMLIG

],ITBI'{ STAD;KARI.,STAD ÄR NNRCXORNAS STAD.
l,ycklig du som bor i sta-den vid Varnan j

o'S1ut På slasksPalteni o

'a'? ?'i ? 7'/ ? ? ? ? ?'? ?'? ? ?'? ? ?'?'? 2 ? ? ? ? ?'.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

QsL-l'IYTT.

R.Prsg har skaffat sig nYtt kort i
Urast<anae färgerrmeCdelar en kollega
i Skåne.Det var vä} bra.För de som,ö
s an lar på s ädana.

1 ? ? ? ? a ? ? ? ? e- ?' ?'l ? 2 ? ? ? ? ?'? ? ? ? ?'l 1'? ?'l ? ? ? ? ? ?

Det var allt for denna gångINågot så
sedesamt och vackert har aldrj'g förr
nerLskrivits av my hands.Ooohooooooooooi

ig sommar önskas er alla
11 llX-Ma'am! 71.

.t!*

-.-En mycket .regn
frå,n en åskräd

r ri''
-t,

' 
' '"- Lj- -f ''



TE]iNiSiiA S

N:r J juni

-B'orts. t'r-rn t'orcg. nr.
Jag tackar för clen lcz'itj-ic jag
ka lconcentrera innehåltet sar.rt
ninga,r f . o.r:. n.d.sta nunirer,t
Iniran vi lännar i<alritlct notsiJ,nd. nåste vi
vara nyttiga
Eleiitri-sl":a i':otstånAct i en ledare.

f örst lblra- oss nå.gra f orirl-cr, soi: kan

1nG;;;l,so1usinte,dvs1edareuta.nrtotst.ind",ochnotstån-
c],et är i hr-ivucl-salc berocncle p I tre olika' fal;torer , ndnl.igen lec-rarens' längil-, erea
och bestånd.snaterial , i'iaterialet utöva-r btt konstant t-totstånc1 , soir betecknas liec'l
cn lconstant.e(grelcislca bolcstaven rå), vilhet oclis,,"l kallas ctt i:atcrials resis- i
tivi,tet. Led-hingens re'sistäns R kan ber{l<nas r:ecl f öI jancle sairband
ffi- 1= 1än5c1 i lLetcr och a. = i.rca i rurz. rör 1;opper iir-r'' = Oroi?

lt4S_t_"11{g-t-s*te5r11e-rgt-urq-bg-?*c*llc1c . 
:

En lcdares resistans är oclcså. beroende av te,rperaturen och för vanliga led.ni1gs-
r:aterj-a1 stiger notståndct r:red. tenperaluren. i,ian har satt resisbansen vj-d.20" C

soir ut5in:svärclc och r'.ctta valrCc är ctct so:r finns i tabellcr över 1ec1n. irabrl .
Saubancr,et tci-lperatur:-resista"ns sJ.irives på följande sa.tt :

-O ^t\,

'

ffifj*"*s; : tå : tri; i*i';*ät# :*'i 
" 
-k e t h e r e n s s,<u 1 1 :

1''' =1ohi.t; 11c-'- = lkiloohr:= IOOO ohLr; lli-L - Iircgaohr:=lOOOÖOOoh::..
IgF!+*,r,g._S.l_Ug r-it,föres olj-la beroende på. viliren effekt d.e ska}l tila och nogg-
ranlret de s1',a"11 ha: Irilqlin-a-4, irclslfug 5 - 50 1r o,5 - 2 i!,

De flesta lotstånd arl-'sån äi tanshe sett, ilairkte necl" oliiifärgacle ringar, Detta
är cn anci'il',ansli färgcode, soi-t anöer notstirt.c',cts värd.e och tolcrans enligt f ölj. :

It-j - q

c; .l trDLs. )

D /r T m T'\T
1 ll ! a ! f\

1 A67

-o. ,fätt betr.iffe.nd.c cl.cn
hopi:as lcunna iio::rilra

red.
ilesse il

Ing. Sture Xcl.ströil ::
Fabriksgatan 18 B

5gr1:5gq*
håir spalten och sha1l fdrsö-

igang ochså ned- byggbcsl-riv-

c)är R- = sölit resistans vid. !e'-lpe::aturen
R: - - rcs'i.stnnscn vid. 2Oo C"'2o *

.\ = tertllcraturi(ocf fici cni

l;t lil-ry-_--l*TlililI lrl lsl.J-;d-

LL

[i1L-s_!- *o-ch ? ;Bi'qg-J, ;,3§.s-_-:
Svart=O - Guld=*5lL
Brun - 1 O Silvcr.= t 10
Röd = 2 OO Ingen ring =
Oran;e = I
Gr-r1 - lp

Grön = 5p,r3 - e

Violelt = 7
^Gra = L,

lli ! nvru = -)

i ., +
\. Illl,

, ix. Ett i-io'tstJ'-nd irar från vänster
f öl jencr-e rin3ar : röd, grön, orrnge

i/, och silver. Jinligt coc].en är resis-
t 2o',: tansen 25 ooo ohr:r t Lo ,cl.

_! q.{3-q!_}!| i-rqfs!å+{' utf öres f ör ra-ooo
oooo
ooooo
oooooo

diotelinislit bruli of ta sor: potentioi'.etrar r och li}:son
vid. c-Le fa,sta i:otstJ-ndcn finns dct även trådlindaclc
potentior.rctrar lillsor,i 1-.olpoLentionetra.r. Dc triLcl-
linclacic har lS"gt r-totst.lLnc-svai-rdc och hö6 cffeirt I-

- 25 ,"1 ocl: i;o,l-potcntiot-tetrarna I -t högt ;::otslånds-
vd-rc1e och lrqLg effcl;t I - 2 1i. Schctat lian ritas på
tv3L sätt. Iig, 6r och 5b.

Beroenc]-e på a-nvänclningsonråded används lineära och
logaritiri-sl;a potcnti"ouetrar och slii llna-cicn ncllan
c1cssa frai-igår rrid jaluföre1se iiec': fig. 7a och 7b.

n^^

. vinlcel VriC-n . vinlic 1
t,

T
I

5u
Res.
[1&X,

a n.
-f r_6 oe. r ].g
iog, potentioiletrar
använcls oftast son
voI1nr1:ontrolcr.
ilär,. sIu-La:i liapitlet
lrotst;:ncl . Tyvärr finns
cl-et intc plats för n;igot
on :.-rotstånc1 skriv gärna

T:- ntr f L) r G.

nytt: ö'Lcn

och fråga"

Lin pot.
11a-r igL-rn6cn

'r:y I''i - 7b . Lor: pot .__b t

ircl1cr. Or-r nlgon vil]- vetr
' f orts. på nästa sicla

nax
Ller oil.

t

ohir
a



sid. 6

3 glig] :Iil = 
g Pg ] ! gt : = I !I !-s:

Här följcr nJrgra örmi-ngsupp3ifter ;

f. Seratrna -f iCr cn 1OOO;lctcr lång gctalltråd- scn har 1,6
rosistans ;-v 10 oh;-:i

2. En 1;oppa::trjitl ha-r RrO = 10 oh:-t. Bcräna R,ZO!tX = O'OO4.

J. Bcstä:-r ncclanståend.c itotstånd ::reci codcnyclieln i

a/ gr ön-grön-bn:rr-silver
h / brun-grå-orange*gu1d
c/ ro(L-svart-bIrr--

Svar på förcg. uppgifter; 1a,: I ' Or5 A; }L Uzs
U, - = 22.5 V, '-: zl'R. = i-6ooo ot',r.

'''"fi Ri - = 24 ohi'r' T'
"- tot o1

ar-,' ^t"o och en

_ 2t1 t: \t TT = 30 V,- ){1) vt "5O -

r- - or8 Anz

AI)1a rl

f örhortningar, sor: ofta
:

-'l?A- ItL rrt

UE9;lu!: !=l{E gIllIgrg}!
-tr O n I( O R'T N I 1\T G

Här följer fortsät.tning på dc nybörjarspaltcr soii
förra åie*". Denna g-1:tg slcalI vi rcd-ogöra för några
f örclconi:cr.
vi bör jar ::iecl" c1e internationclla Q-f örllortningarna-:
QRA = stationcns nalln Dessa förhortningar tilllio::: n;i"r radion var
qRG = frclcvcns ;ung,:f,.,öq,,a-tt unclcrla-tta cc intarnationella .

ORI( = l:örb;rrhct^*_;- { örl:inrtlcscrn:r.
tJIdJi - stornang 

QSA gracleras från O tilI ) en1. fötjandLc:
QPN=ati.iosfäris1istörningxäå,:*::*:.:;:;*;-;..t
QSil - signalstyrlca 'QSÄ o = ci uppfattbar
qsB = fadin6 (varicrancr.e fiudstyrk.) ::* 1 : ':ii:pt 

uppfattbar

i:! = vcririrration, i,vitto l:i ; = lll3,'. .o.,
i--''-----' : f,51, 11 = gOd

Ävcn QRl( gradcras från t ti1} 5: qS!'5 = nycliet gocl
qnI( 1 = i-lyclcct c'Jrlig : . vida-rc finns ciet anc',ra f örl"ortningar,
qRl( 2 = c',ålig i-lcn c-cfvls uppfattbar - -.-*:; ;;;--:^;--.s ;;i:; r.- r.^.,.,ir
?I1 7 = 6anska,br., uppf.tircriu"'"" i3ärllr";11..,]""="t 

rcc'r'an har lcoi:r'':j-t r
'-,ri.1\ rt-= ora. rullt up:rfl-ttba-r' --""'"-;"'-;l-- 

--i-1^^- r^:^+^ 1-:{-r.t--- -. .l 71 = hcst vtishcs = bästa ha'Is-
Qfll 5 = r-rt rärl;t r ing storni-n'_r.r" al-njal: 

I

]{Al.i =:sblni'arar:a"tör ÄC = vd.:rclströir
IIl, - lrör'l--vr rtsr DJ = lil--s brö; :
NIL =,stör'ningsfriLt CQ = hör pår lystring
YL = flicka Cli = tclcgrafi, norsc
)IYL = fru BC = r^undradio,
TII ,= sdnclarc i S1.'I = itortvåg
miila = t:.clt nll = l.:ottaGarc
Uri = §r"1.:IC:ossC

Dct var Ce vanligastc f brlloitnini,;arna..'SIi'IPo-liodrcn publiccrar vi inte trär, cliL

cl.cn rcdan verit publiccrad. i \"TtU-nytt",, och clå c'Lcn tar alltför stor i:Iats, TilI
sist slia11 sr,igas att 0cssa föri;ortningar intc aår att använcr.r- i, rapportcr oi-i 

r

l-;an urnC,rnter rlSli ocLt ltll(-koc',crnel., i,ion irclla,n D;i*r.rc pl,ssr-r c-Le fint, l'lvcn oi:l'ilin
intc slia"}l låta ctt r:rcv,enl-rart bcstå. av f örllortniir;;e::.

========= =====.==========d==l====** =================;.=============================
Vi ska ai:vi:nc'"e, slutct på.1--cnnc- si-c',r- tilI r.tt 3öra tJ.tc rckla:-l för Etcr-Ä-lituclIt.
Prcnu:roration titf. S,rcisislut liosteq cncr.nst 5:50. Bagåir provnur:ner från Svcri-
gcs DX-För]:unc'1., Skil-lingåryd, Si,s,ta nurrct innch6]] b1.o cn intr;cssa-nt a;rtil;c1
å1 bi.ncls1.cll-rc sar:lt prcscntr.tioncr rv Dcr-Ltschc \Icl}c och R':-Cio Fr:16.

l('

r t'i i:,,
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LUI\DQVIST RADIO AB
STADSHOTELLET

KARTSTAD

TELEFONER

Seraiceood.: SYSTEMBOLAGETS HUS, FREDSGATAN B. TEL. s54&3

STROMS RADIO
DX'are se upp / försäljer:

RADIO- och TV-MOTTAGARE
Philips - Dux m. fl.

FÖRSTÄRKNINGSANLÄGGNINGAR
BILRADIO

Fullständig service för branschen

ö:a Torggatan 8 - TeI. 10867

KARI,STAD

ALtT
PAPPERS. och SKRIVMATERIEL

köper Du billigast från oss

OBS!

Medl. i DX-klubb erh. 10 /e pä vära förlt
mycket låga priser.

Skriv till

Hondelsfirmon Humon
Box 4067 - KARLSTAD 4

«

UF Radioamatörer!

beställ Edra trycksaker
hos

VÄRMLANDS FOLKBTAD
Ciuiltryckeriet

Radio- och TV-fel
kontakta

KONTORET

AFF ÅREN

143 59

124 18

GYNNA ANNONSORERNA!


