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(Ni som får QSP på nätet: Gå upp i förstoring, när Ni tittar på bilderna!
Det är dom värda!)
Deadline för nästa QSP den 20 januari 2013
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Kalendern:
Torsdag

13 01 10

19.00

Månadsmöte, Klubblokalen

Första o. tredje
lördagen varje månad
Varje söndag

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.00

SSA-bullen över Sunnerepeatern, 145.775
Op. SM4HBG Rolf

Varje söndag

09.30

Varje söndag

10.00

… träffas vi som vill motionera våra
kortvågsstationer på 3,7585 MHz +/QRM i en liten ring. Välkommen att
delta!

Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb, SK4KR, 145.750
Op. SM4PKA Sven-Erik
19.00 Marknätet över repeatern, 145.600
Varje söndag
Olika operatörer
Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Red:s funderingar
Ett år är tillända.
Ett radioår som går att följa i alla de tio numren av QSP som har
kommit under året. Ibland uttrycker någon att det händer ju ingenting i klubben – men läs bara! Så mycket vi ändå har varit med om
under alla årets månader. Varje vecka! Vi tackar PKA som ansvarar
för nätet på söndagsmorgnarna! Vi tackar alla som har ställt upp i
olika sammanhang. Visst, vi är ingen stor klubb, men vi gör en del
nytta! Låt oss fortsätta med det – och läs i det här numret vad som
händer härnäst! Tack för i år! God Jul!
Red/UKV Karin
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Mötesprotokoll december
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmöte SK4KR 2012-12-06
Närvarande:
SM4RHU,RPP,IHY,UKV,OBQ,POF,XUW,LLP,SA4AVQ,BDY
§1
§2
§3
§4
§5

§6

Mötet öppnades
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes
Den ekonomiska rapporten visade att för stunden finns 52t kr i
kassan.
Rapporter
APRS-Länken i Grums ligger nere och ska hämtas hem för
service.
Övriga frågor
a) Inför nästa år bör program tas fram för
kulturarrangemang
b) Tidningstrycket hos vuxenskolan funkar si så där...
c) Telegrafiträning över VHF startar 12/12 med info på
trafiknätet 9/12.
Mötet avslutades med traditionell julsmörgås.
Vid pennan
Hans Modin SA4BDY

Hälsning från SM4 XBC Nissse: Titta på AmateurLogic.TV 48: A Major
Award på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=U_HRK34j3VQ&feature=youtube_gdata_player
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På blåslampornas tid
Det var på det glada fyrtiotalet, jag hade slutat på den sexåriga folkskolan och fick jobb som springpojke i en konsumbutik. Men där fanns
ju inte mycket som kunde stimulera mitt el-intresse, bara glödlampor
och proppsäkringar. Så hur jag nu bar mig åt lyckades jag efter några
månader fixa motsvarande arbete på en el- och radiofirma. Lönen var
bara tio kronor i veckan, men jag kom ju närmare det jag var intresserad av.
På firman fanns en radioverkstad bemannad med en och en ”halv”
reparatör. Den halva jobbade också som elmontör för då tjänade han
bättre. Han var duktig och hygglig mot mig, då han förstod mitt
intresse, så han lärde mig mycket radioteknik på de stunder jag inte
”springpojkade” utan tittade på när han jobbade med radio.
Han extraknäckte också som biografmaskinist och även där fick jag
vara med och lära mig. Han tipsade mig om en amerikansk bok. ”The
radio amateur’s handbook” och en dag klev jag in på bokhandeln och
gjorde en beställning.
Efter någon vecka kom min bok.
Jag var och är ingen fena på engelska.
Jag hade ju gått i ”Brickgårdens högre
allmänna folkskola” i sex år och där
fanns inte ämnet med i läroplanen.
Men kopplingsscheman och bilder är
lika på alla språk och teknisk engelska
går ju att stappla sig igenom. Så det
blev flitiga studier av mitt nyförvärv.
Bland många intressanta
byggbeskrivningar fastnade jag för en
superregenerativ transceiver avsedd
för 235 MHz (1,3m).
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En sådan skulle jag nog försöka bygga. Jag kände några amatörer
som jag konsulterade. Men det var nätt och jämt att de visste vad
UHF var, de körde ju bara kortvåg och något FM band på rundradio
existerade ju inte.

Bokens apparat-bild

Kopplingsschema ur The Radio Amateur’s Handbook
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Jag knåpade i alla fall ihop en apparat som jag fick att fungera. En
superregenerativ mottagare återkopplar man intill gränsen för självsvängning och utan mottagen signal låter den precis som en blåslampa,
därav ”smeknamnet”.
Men det fanns ju inget att lyssna på och ingen att prata med, så här
måste något göras.
I kompisgänget fanns en som hade samma intresse och vi hjälptes åt
att bygga en ”blåslampa” även åt honom. När hans apparat var klar
blev det många QSO:n och vi provade räckvidden genom att åka runt i
Karlskoga med omnejd med en apparat på en trehjulig packcykel. Vad
jag minns klarade vi åtminstone 3 mil. Nu stötte som tur var andra
intresserade till. Vi anskaffade material och hjälpte dem med
byggandet så att även de kom igång. När det blev flera på bandet
måste man ju ha egen identitet (anropssignal). Det blev i form av
seriefigurer.
Jag minns Kalle Anka, Musse Pigg, Långben, Tjalle Tvärvigg, Olle
Bull med flera. Jag tror att vi var ett tjugotal som mest.
Två av ”Musses”
apparater, framifrån

… och så
bakifrån
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Jag läste i senaste QTC att i Stockholmstrakten experimenterades
mycket vid samma tid med så korta våglängder som 5 och 2 meter
men i våra trakter var det 1m. Men det är klart att där var det riktiga
amatörer, men här var det pirater.
På den här tiden hade man inte tillgång till frekvensräknare så man
fick mäta våglängden på annat sätt. I boken beskrevs hur man spände
upp två parallella trådar och anslöt till antennutgången. Sen drog man
en kortslutning utefter trådarna och indikerade min och max med en
lampa länkad till avstämningsspolen. Om man bytte avstämningsspolen kunde man lyssna över ett stort frekvensområde, åtminstone
mellan 70cm och 10m. Därav de mångvarviga spolarna på bilden.

Anordning för frekvensmätning: Hårdvara

Anordning för frekvensmätning: Schema
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Olle Bulls apparat med nätdel

Olle Bulls schack idag.

Som jag minns skötte sig de flesta, med något undantag, lika bra som
riktiga amatörer. En gång kom en av gänget, som hade svårt att sköta
ekonomin, i knipa och sålde sin apparat till en äldre person, dock utan
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att avslöja vilka som dolde sig bakom ”seriefigurerna”. Köparen
visade sig vara en riktig besserwisser och misskötte sig, tyckte övriga.
Han blev utstött ur ”seriemagasinet” på ett inte så fint sätt. Så fort han
hördes spelade några i gänget upp den nyss utkomna ”stenkakan” av
Simon Brehm ”Dunder och snus” så han tröttnade snart. Det var inte
snällt men nog lite nödvändigt.
Med tiden tunnades gänget ut. Andra intressen kom i förgrunden. Men
för en del låg intresset i bakgrunden och blommade upp igen men då
blev signalerna SMXXXX.
SM4RPP
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Den tid vi lever i? (KT 121122) …
… den tiden startade för länge sedan (Radio augusti 1927)
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Mikrofonen som användes första året
(Radio Juni 1927)

Kanske behöver någon i klubben
en ny mikrofon?
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Apropå det här med gamla
apparater och telegrafi …
Red. fick en sida över i QSP den här
gången och beslöt sig för att rådfråga
gamla fotoalbum från Fredrik den
äldres dagar. Det finns några
intressanta bilder från ungefär
samma tid som de på föregående
sidor. Den ena är en efterlängtad
uppackning av radiorör som rest med
andra fartyg ner till någon av
hamnarna i Indiska oceanen där
fartygen möttes. Året var 1929. Det
där med elektronik… det var långt
borta.
Den andra är en interiörbild från Bulltofta flygradio där pejlingsutrustningen var i gång. Man ville ju veta var flygplanen befann sig –
men ack så långt det var kvar till dagens flygradar! År? 1931.
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God Jul och Gott Nytt År
önskar
Styrelsen för Karlskoga
Radioklubb!

God Jul
önskar också
SM4UKV
SM4UKV Karin
och
SM4POF Fredrik
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Och så ett julkort till:

God Jul
önskar kassören SA4AVQ
och
ett Gott Nytt År!

… Och Du,
glöm inte medlemsavgiften för nästa år!
Plusgironumret har Du på sid 2 och beloppet är
160 kr för enskild medlem
och 200 kr för familj.

Å

Ett tack till våra
annonsörer för Ert
stöd!
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Årets julgå
julgåtor…
1. På tal om torn – det har varit en hel del i höst. Det ena tornet
nedan är lätt att känns igen, men var finns det andra?

… För att kunna lösa den här
gåtan måste Du som har datorupplagan göra någonting…. Du
som får papperstidning behöver
inte göra någonting annat än
tänka. (Pst. Det var ledtråd.)

Torn nr 1

Torn nr 2.

2. Den här bilen går från A till L. Vad finns på mitten?

A

L
16

3. Meddelande
mottaget.

Peter kommer hem från jobbet och finner att hans hopplöse inneboende hade lämnat detta meddelande vid telefonen. Det lyder:

2251 7242255 06 315514 513 761733 – 741221 25 59
Vad försöker Peters inneboende säga?

Har Du klurat ut lösningarna, så skicka ett mail till red. – Du
hittar adressen på sid 2 här i QSP – så kanske det blir något pris,
eller åtminstone ett hedersomnämnande.
God Jul, och Lycka till!
Er Red.
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Har 1: Å2.
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Väl mött i QSP 2013…
…och i SK4KR!
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