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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 februari 2013
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Kalendern:
Torsdag

13 02 07

19.00

Månadsmöte, Klubblokalen

13 03 07

19.00

Årsmöte, SK4KR

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
Marknätet över repeatern, 145.600
19.00
Varje söndag
Olika operatörer
Tester: 2m/ 70cm/ kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Red:s funderingar
Nytt år, nya tag. Vi hänger väl med ett tag till – vi håller ju i alla fall ett
visst tempo: trafiknätet på söndagsmorgnarna, telegrafikursen, klubbmöte
första torsdagen varje månad, deltar i samband av olika slag och har en
egen liten tidskrift varje månad med protokoll, rapporter, artiklar om teknik och teknikhistoria, kul händelser och en hel del annat smått och gott.
Jag tror det finns de föreningar som har en mindre verksamhet än vår! Så
låt oss fortsätta – med mångårig kännedom om övrig föreningsverksamhet
i vårt land tycker Red. att ålderssituationen ändå är ganska god.
Gott Nytt Radioår på Er alla! Vi hörs!
Red/UKV Karin
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Mötesprotokoll januari
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmöte SK4KR 2013-01-10
Närvarande:
SM4RHU SM4IHY SM4XUW SM4POF SA4AVQ SA4BDY
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8

Mötet öppnades av ordförande
Dagordning föredrogs och godkändes
Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes
Kassören lämnade rapport om det ekonomiska läget.
Rapporter, CW-kurs fortlöper på 144.295 söndag och onsdag.
Övriga frågor,
Medlemsavgifter 160/200 Kr bör betalas in snarast.
Nästa möte 7/2. Årsmötet blir 7/3.Tid – 19:00
Mötet avslutades.
Vid pennan
Hans Modin /SA4BDY/

OBS! § 6 i protokollet ovan:
Medlemsavgiften 160 kr för enskild medlem (200 kr för familj) bör
betalas in snarast…
(Plusgirokonto: 92 50 96 – 0. Karlskoga Radioklubb.)
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Karlskoga Radioklubb, Trafiknät.
2012
Här följer en statistik över vilka som har ”checkat in” på klubbens
trafiknät på söndagarna, sista halvåret 2012.
Op. har varit i de flesta gångerna SM4PKA. Sven-E.
Nätet, som startar kl. 10:00 över SM4RKD (R6), har samlat ett 15-tal
incheckare varje söndag. Både klubbmedlemmar och från andra
distrikt, så som SM5.
Det har inte bara varit rapporter om sol och vind och temperaturer,
utan även om de klubbaktiviteter som har varit under hösten.
Nätet har ”körts” 25 söndagar:
4KPS = 25 x
0YNP/4 = 8x
4XBC = 25 x 4 FMF = 7x
4POF = 24 x
4IDC, 4 BDY, 4 RAI,
4RPP = 24x
4UGD, 4YSL och 4VWD
4AVQ = 21x
= alla 5x.
4UKV = 19x 4 CJY = 3x
4BKJ = 18x
4HBG och 4TFE = 2x
4OBQ = 18x
4IPX och 4UOS = 1 x
4RHU = 17x
4JPD = 13x
4ATH = 11x
4XUW = 11x
Jag har säkert missat några signaler, men de flesta har jag
fått med. 25 signaler har jag antecknat vilket inte är dåligt. Detta
bevisar att det finns intresse för nätet att fortsätta.
Var med att göra ett intressant radioår 2013, ”checka in”!
73 de SM4PKA / Sven-E.
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Vi gratulerar…
… vår tidigare klubbordförande SM4OBQ Åke Söderberg som härom
veckan fyllde nittio år. Fast det kan man verkligen inte tro när man ser
honom! Här balanserar han under stor koncentration hem en bit av
radioklubbens födelsedagstårta… Och AVQ Henry ser med förväntan
på och hoppas få en bit han också!
Red, som också var med.

Radio – i Värmland
På Red:s skrivbord ligger sedan ett par år en bok som har en lockande
titel men aldrig blev riktigt läst, när den väl kom i min hand. Den heter
”Vad är värmländskt?” och är utgiven av ett antal historiker som är
knutna till Karlstads universitet. Den var inte alldeles ny, när jag fick
den, men det kom andra – mer lockande – böcker emellan, så den här
blev liggande. Av en händelse fick jag nu på nya året syn på en av de
sista artiklarna i boken. Den heter ”Vi äro så nära varandra ikväll...
Om Värmlands radioklubbar och kampen mellan centrum och
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periferi” och är författad av Dag Nordmark, professor i
litteraturhistoria.
Det är radiohistoria i hög grad – och med tanke på de bilder vi visade i
QSP i förra numret är det bara att fortsätta ”i galenskaperna”. Eftersom
Karlstad Rundradio via min faders tjänst ingick i mina första barnaår
så var det nu trevligt att läsa om hur det redan då ett årtionde och mer
funnits ett synnerligt aktivt radioliv i Värmland. Artikeln börjar så
här:
Svensk radiohistoria tar vanligen sin början 1925, det år då AB
Radiotjänst inledde sina reguljära sändningar från Stockholm och snart
kom att dominera etern. Förhållandet illustrerar ett välkänt faktum,
nämligen att det är segrarna som skriver historien och att den heller inte
denna gång ger hela sanningen. Mycket hade faktiskt hänt innan
Radiotjänst tog kommandot och mycket av det hände i landsorten. Som
vi skall se bildades privata radioklubbar i Karlstad, Kristinehamn,
Säffle, Filipstad med fler värmländska tätorter vid 1920-talets mitt.
Deras glansperiod blev inte lång men det gör dem inte mindre
intressanta. Dragkampen mellan centrum och periferi gör sig påmind på
många olika områden. Mediahistorien är ett.
Ytterligare ett citat vill jag bjuda på – det handlar om några ord som man ofta
använder men inte så mycket tänker in i sitt sammanhang: tidigt nittonhundratal! Varsågoda:
”Radio” kan betyda olika saker. I begynnelsen var den en teknik för
trådlös kommunikation, ett nytt sätt att sända meddelanden från en
punkt till en annan och därför av stort intresse för bl.a. militären och
sjöfarten. Radion var som telefon och telegraf fast utan trådar och
kunde följaktligen på engelska gå under namnet ”the wireless”. Tanken
att radiotekniken kunde utvecklas till ett socialt kommunikationsmedel,
där någon inte sände till en utan till många mottagare, till en publik, är
av senare datum. Det mångdimensionella projekt som utvecklade
kommunikationstekniken radio till det massmedium som kom att kallas
Broadcasting, Rundfunk, kringkasting, rundradio m.m. inleddes vid
1900-talets början, hejdades av första världskriget men tog på nytt fart
efter fredsslutet. Teknikintresserade amatörer som opererade på egen
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hand eller var organiserade i radioklubbar, spelade som vi skall se en
framträdande roll i denna process.
Det är en intressant artikel och ett väldigt fram och tillbaka bland radioklubbar med kortare eller längre livslängd, fram till året 1932, då Telegrafstyrelsen övertog Karlstadssändaren och ett av Radiotjänst kontrollerat ombudskontor tog över. (Där kom min familj in i radiobilden – båda mina föräldrar
var på olika sätt ”inblandade”.)
Låter det intressant? Här finns artikeln:
Vad är värmländskt? Red. Dag Nordmark.
Utg. Av Karlstad University Press 2003.

SM4UKV Karin

Raskt över till nästa: men innan dess vill Red. gratulera
ännu en gång! Författaren till följande artikel, Anders KYN,
har också jubilerat! En blomma från radioklubben kommer
här! (Tårtbitarna är slut.)

”Radiopirater” i
Karibien 2012.

Jag firade min 60-åriga födelsedag genom en ny vistelse på tre veckor
i Karibien och ön St. Croix. Även en avstickare till Tortola i Brittiska
Jungfruöarna var inplanerad.
Nytt för i år var att testa att packa radioprylarna i resväskan istället för
handbagaget. Detta för att i säkerhetskontrollerna slippa förklara vad
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det var för grejer jag släpade med mig. Lätt nervös vid två tillfällen då
bagaget var försenat, en historia för sig.
Varför släpa med sig radioprylar då det fanns gott om den varan vid
boendet i St. Croix och KP2M? Kul att remote kunna testa hur bra min
station i Kristinehamn hördes nere i Karibien. Vid första testet på 15m
och 18 watt var jag S5 på stationen KP2M. Förutom prylarna för
remote hade jag med mig min IC-7000 då vi skulle tillbringa 6 dagar
på segelbåten Bounty och vara QRV som VP2V/SM4KYN/MM.
Hade hoppats på lite konditioner på 10m men de lyste med sin
frånvaro. Fick istället använda mig av 15 och 40m. En hel del svenskar
kördes på båda banden bl.a. Hans SM4MI.
Som förra året så behövde man bara ropa CQ en enda gång så var det
full fart i flera timmar. Lite tråkigt att disciplinen verkar ha försämrats,
trots att man svarar en station så fortsätter andra att ropa. Jag tvingades
ofta vädja till att lyssna på vem jag svarade.
Rapporter om kallt
och snö från Skandinavien, stora delar av Europa samt
USA blev vardagsmat. Endast någon
från södra USA och
Oman berättade om
varmt väder. Där
satt man själv och
körde radio i kortbyxor och funderade på om man
skulle slå på luftkonditioneringen.
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Dagen innan vi mönstrade på segelbåten Bounty i Tortola BVI så
upptäckte jag att min kontakt på IC-7000 för den automatiska tunern
(AT-130) som fanns ombord inte skulle passa. Lite panik uppstod och
jag började fundera på någon typ av provisoriskt arrangemang.
Min licens för VP2V hade i förväg ordnats av Kazim VP2VFK. Jag
kontaktade honom några timmar innan vi nådde Tortola och förklarade
problemet. En sladd med en sådan kontakt har jag, sa Kazim. Kazim
ursprungligen från Trinidad mötte mig vid färjan. Sladden var väldigt
kort och avsedd för en LDG-tuner. Vi åkte hem till Kazim och lödde
på en längre kabel som jag sedan kunde ansluta direkt på AT-130!
Sicken röta, en ö med få radioamatörer och där den enda jag träffar har
de grejer jag behöver och hjälper mig med stor entusiasm.

Nu blev det inte så många QSO från båten då dagarna fylldes av helt
andra aktiviteter så som segling, snorkling, god mat och trevliga möten
vid de olika ankringsplatserna i ögruppen. Vinden pendlade mellan 10
och 20 sekundmeter både dag och natt så det blev fantastisk segling
varje dag. Vinden kallas för the Christmas Wind, en vind som dyker
upp varje år någon eller några veckor före jul.
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Någon dag innan vi startade resan från Sverige hörde jag NP2/K7EUG
Brad på 15m som befann sig på St. Croix. Jag ropade in och berättade
att vi var på väg ner. Vi hann träffa Brad och hans svärfar W2VJN i
ca: 30 min innan de tvingades packa ihop och åka hem till USA. Dom
var aktiva från NP2N endast några kilometer från där vi själva bodde
på KP2M.
Kanske var resans
höjdpunkt
dykning
och mötet med haj
på 12m djup?
/Anders SM4KYN

Godbitar från Gunnar IHY
God fortsättning på det nya året. Här finns lite intressant läsning för
den som är teknikintresserad. Kolla datornätverken i del 2. Här har
man inte sparat. Otroligt att man kan bygga en så stor båt på så kort
tid.
http://www.idg.se/2.1085/1.483208/viking-grace--skonhet-ochswitchaggregat-del-1
http://www.idg.se/2.1085/1.483308/viking-grace--skonhet-ochswitchaggregat-del-2
Har ni full koll på era hem? Här loggas det till och med när man
öppnar kylskåpsdörren. http://www.bwired.nl/
SM4IHY Gunnar
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Årets julgåtor…
För dem som undrat kommer här lösningar till julgåtorna:
1. Tornet. Här måste Du kopiera över bilden till ett papper, om Du inte har
en ”padda” eller en datorskärm som går att luta på….. Luta så bilden
kraftigt framåt och titta längs med pappret, så ser Du texten Eiffel. Svaret är
alltså: Paris.
2. Bilen: Denna bil går från A till L. Vad finns halvvägs? Svar: M. Bokstaven mitt i Automobil.
3. Meddelandet på telefonlappen: Varje siffra kan vara en av de
alternativa bokstäverna vid siffran. 59 består alltså av M, N eller O
kombinerat med X, Y eller Z. Det enda möjliga ord detta kan bli är NY.
Gör likadant med övriga siffror så får du lösningen: Denna telefon är
gammal och trasig - skaffa en ny.

SM0YNP Erik var den som i sista minuten före pressläggningen skickade in
ett godtagbart svar på gåtorna! Tack för det och så lyfter Red. på den
imaginära hatten!! Well done!
!Red.

Till Salu:
ADSL MODEM
Pris. 300. Kr
Netgear
Nät-sladd och adsl-sladd
Svar via E-POST sm4xbc@fro.se
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: OBS! Det här är decemberannonsen!
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(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB

Gått
QRT!
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