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Kalendern
Torsdag

14 01 09

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
Så har det gått ett år igen. Så fort det gick. En hel del har
blivit gjort under året – tack alla som har jobbat med klubbens radioutrustning på olika håll! Och så har vi ropat och
svarat och haft en lång rad trevliga QSO:n. Vi har haft ett
klubbmöte varje månad – och inte minst det senaste, som ni
kan ta del av i det här numret av QSP, var väldigt trivsamt
av skratten kring borden att döma.
Så tack för i år, för gott kamratskap och för många fina bidrag till vår lilla
tidskrift. Det har glatt red. särskilt mycket, när det kommit respons också
från läsare långt från våra hemma-QTH:n kring sjön Möckeln. Tack till
våra sponsorer! Ha det gott alla! God Jul! Gott Nytt År! Vi hörs igen 2014!
Red./ UKV Karin
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Mötesprotokoll december
Karlskoga Radioklubb
Protokoll från månadsmöte 2013-12-05
Närvarande:
SM4RHU,RPP+1,RPQ,RAI,UGD,TFE+4,IHY,RAK,DHP,XUW,POF,UKV,
SA4AVQ,BDY,BKJ

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8

Mötet öppnades
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes
Den ekonomiska rapporten visade att för stunden är kassan stabil
Rapporter : I-gate är ej beställd och finns för tillfället ej i lager.
Alu-masten finns nu i Karlskoga
Övriga frågor. Var det inga
Nästa möte 140109
Mötet avslutades med Julsmörgås och lite historik av Karin.
Vid pennan Hans Modin SA4BDY

God Jul och
Gott Nytt År
önskar styrelsen
för SK4 KR
alla medlemmar och
sponsorer
och önskar alla ett
bra, nytt radioår,
2014!
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Gratis mobiltelefoni
Det finns en del olika varianter på gratis surf via mobilnätet (foggmobile, Joors), men hittills har jag inte sett något för telefoni. Oftast
behöver man ”betala” genom att se på reklam (de ger inte bort tjänsten
helt gratis). Så också med operatören 3’s tjänst.
Wifog (http://www.wifog.com) tillhandahåller ett gratis SIM-kort som
ger 120 samtalsminuter och 200 SMS per månad, utan kostnad.
Dessutom obegränsad surf i 3G-hastighet. Motprestationen är då att
man tittar på två reklamavsnitt varannan timma eller efter 100 MB
data, vilket som kommer först.
Det funkar ypperligt för att surfa och läsa email, dock inte att ladda ner
filer med, eftersom Internetkontakten bryts efter 100 MB, då man
måste se reklamen. Men det är ju gratis! Och eftersom mängden data är
obegränsad kan man ju ”ringa” med Skype, Viber, Tango etc., och
”messa” med iMessage, WhatsApp och ovanstående tjänster, även när
minuterna/SMSkvoten är slut.
Täckningen följer operatören 3’s yttäckning, vilken brukar vara mycket
god i städerna, till närmast obefintlig i skogen. Men för de flesta av
oss, och under den mesta tiden, är det nog helt OK. Under 2014 ska de
även komma med 4G.
SM4TFE Kent

SK4KR:s decembermöte:
- inte bara radio

Det ser ut som om det skulle bli tradition att samlas på hembygdsgården i Karlskoga (den gamla bergsmansgården i Aggerud) för årets
sista möte, som brukar åtföljas av en julsmörgås. Red. har tidigare berättat lite om gårdens snart femhundraåriga historia – men det finns ju
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”hur mycket som helst” att berätta om den och om alla de tolv generationer i samma släkt, som bott där. I år var det två ämnen som kändes
aktuella att fundera lite över vid det avslutande kaffet: hur är det
egentligen, det där med JULBORD, och hur såg det ut på gården förr,
före ”julbordens” tid? Låt oss börja med gården.
Folket som levde i en bergsmansgård i vardande, för flera hundra år
sedan, hade ingen aning om vad julbord var för någonting. Visst, det
slaktades och förbereddes till julfirande redan då i mitten av 1500talet, när de första bebyggarna i gården kommit. En liten enkelstuga
hade de byggt sig, kring det som idag är gårdens stora skorstensstock
och kökets vackra spis. Men inte åts det något särskilt så där i december före jul – utom vid själva julaftonsmåltiden förstås. ”Inget
julbord syntes än, stjärnorna på himmelen de lyste.” Husfolket ställde
som vanligt för korna och de andra djuren i skymningen, lyste sig med
stallyktan när mörkret föll och gick sen in i köket och åt kvällsgröten,
satt vid den falnande glöden i spisen och pratade en stund och gick till
sängs. Det fanns sovplatser både i köket, i kammaren och i ”stugan”.
I nästa århundrade, 1613, såg det i princip likadant ut. Man levde som
man gjort i ”de gamlas tid”. Och julmaten, den åt man på julafton och i
juldagarna framöver. Decembermörkret var lika kompakt 1613 som det
är idag, fyrahundra år senare. Och 1713 – nog var det likadant då. Jag
har lekt lite med en bild, klippt ihop den lite så gott det nu gick (lite
fantasi får ni väl ha själva!), och så här kan gården ha sett ut då, i
början, utom det att den inte var rödfärgad förstås och så såg man väl
timmerstockarna :
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Det är inte förrän hundra år senare som vi ser förändringar, för i slutet
av 1700-talet har välståndet i gården ökats så mycket att man bygger
till. En stocklängd på längden och en våning i höjdled. Titta på bilden i
början av kapitlet! Gården får då det som i dag är Nystugan i nedervåningen med de vackra målningarna och årtalet 1795 i taket och stora
salen däruppe kommer till jämte två kammare och en stor vind.
1813. Trots tillbyggnaden blev det ingen större ändring i vanor, seder
och traditioner. Man åt nere i köket eller möjligen om det var något
alldeles extra i dagligstugan. Man åt sin kvällsgröt i december som
förr, det var på julafton det dukades upp med skinka och korvar och
syltor… med sötebröd och sötgröt… och med nybryggt julöl. Som förr.
Även om gården 1813 exteriört såg lite annorlunda ut – så bestod de
gamla bruken.
Men 1913 då? Hundra år till. Nu har tiden förändrats. Elektriciteten har
gjort sitt intåg, också i bergsmansgården. I stora huset finns det ljus,
bara man vrider på en knapp. Både uppe och nere. Den stora salen
däruppe är under ännu ett århundrade festsal sommartid. Där finns fortfarande ingen eldstad – det finns ju bara en skorstensstock i huset.
Och så har jultomten kommit. Viktor Rydbergs Tomte, som står där så
grå mot lagårdsvägg, daterar sig till 1891, och Jenny Nyströms, den
lille grå gubben med den röda luvan följde efter. Julgranen med allt sitt
pynt hade sjunkit allt längre ner i samhällsklasserna. Skyltfönstren
lockade, julklappar blev annorlunda – för den som hade råd. Ute ”i
stora världen” började middagsbjudningar ta ny form. De inleddes som
förr med smörgåsbord, men nu satt man redan till bords, när
smörgåsmaten bjöds. ”Smörgåsborden”, där de förekom, övergick helt
till att bli den sittande inledningen på en middag. Från början var det ju
ett litet bord i ett hörn, där snapsen intogs, jämte bröd, ost, en sillbit
och något annat. Till smörgåsen. Därav Smörgåsbord! Men julbord?
Inte än. Fast nästan… steget mellan smörgåsbord och julbord är kort.
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1913 var bergsmansgården åter lite annorlunda. De tolv generationerna
efter Olof Skräddare hade lämnat gården, två andra ägare kommit och
gått och till sist var det hembygdsföreningen som tog över. 1934 invigdes gården till hembygdsgård. Då togs mellanväggen i övervåningen
upp och den stora öppna spisen murades i skorstensstocken. Då – blev
det till sist en festsal däruppe! Fast inga smörgåsbord däruppe än. Åt
gjorde man fortfarande i stugan eller i köket. Och fortfarande var
sillbiten obligatorisk till den inledande snapsen. Men så kom
nittonhundratalets krig, två stycken, med förändrade traditioner och
andra värderingar. Drömmen om smörgåsbordet blev ofta – bara en
dröm. Birger Sjöberg har givit oss en av de stora, klassiska beskrivningarna av ett svenskt smörgåsbord i ”Kvartetten som sprängdes”.
Den som slutar med det skallande ropet ”Sill-gra-täng…” Vi läste den
då vi var samlade till julmötet i år. Fast 1913 – inte fanns det några
egentliga ”julbord”, ingen ”jultallrik”, ingen ”julsmörgås”… Julmat åt
man på jul. Fortfarande. Och vad var julmat? Skinka. Korvar. Sylta.
Rödbetssallad. Köttbullar. Lilla sillbiten… Precis det som brukar ligga
på en ”julsmörgås”. Ett mini-smörgåsbord. En mini-buffé.
2013 är det annorlunda. De senaste decennierna har sett förvandlingen.
Julborden var först, någon gång från 1950-1960-talen och framåt…
Blev det för dyrbart kunde man göra en jultallrik. Så blev det till sist
julsmörgås. Det som skiljer den från en smörgås med allehanda pålägg
under annan del av året är väl just den lilla biten julskinka som är obligatorisk. Annars är det väl mest auran omkring den halva rågbrödskakan i samband med sällskapet man omger sig med som ger den
mörka decemberdagen ett extra skimmer. Den är enklare, den ställer
inga krav, den är lagom – och efterlängtad. Och så glöggen till, kanske
ett bättre alternativ…
Kanske skall vi landa i SK4KR där. 2013, i hembygdsgården i Aggerud. Den goda julsmörgåsen – som RPP:s XYL Gun så förnämligt bakat
och försett med allehanda goda pålägg – vi tackar henne varmt för den!
Vad som händer år 2113 – ja, det får ju ingen av oss veta. Det brukar
vara så med traditioner, de går till ett maximum, sen sackar de ett
stycke och börjar sakteliga om igen. Men om det spökar i hembygds8

gården när, och om, dom äter julsmörgås 2113, då är det nog i alla fall
Red. som dyker upp nånstans ur de mörka vrårna och berättar om den
trivsamma kvällen hundra år tidigare. 2013.
God Jul
önskar några som var med
i december 2013
SM4 POF och SM4 UKV

Här har ni bilderna från decembermötet:
Foto: SM4 RHU Terje .och SM4RPQ Leif
Gå upp i 200% och titta)
Titta nu noga
på den här
bilden! Du får
en närmare
bild på nästa
sida.
Det är också
årets
jultävling.
Foto: RPQ
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Årets
jultävling:
Vad är det XYL
Gun säger till
RPP Alf?
Foto: RHU

Alt 1.: Tänk om det inte kommer flera. Jag som har gjort två dussin
julsmörgåsar…
Alt.2: - Men snälla Alf, Du lovade ju att inte äta upp alla köttbullarna…
Foto: RHU

Alt. 3: Sa ni verkligen sju nollnoll och inte sjufemti av gammal
vana?
Ev. bättre förslag kan meddelas redaktören i god tid före nästa QSP.
Och här är mötet:
Men titta, dom kom!
RAI lite försiktigt.
- Ursäkta, det var väl i
kväll?

Foto: RHU
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RPP och AVQ är
mottagningskommitté.

Nu kan mötet börja!
Foto: RHU

Fast först blev det glögg…

(det är RAK som står
så rak till vänster…)

Foto: RHU

… och POF testar ny
typ av tomteluva.

Foto: RPQ
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… men sen blev det möte
och protokoll blev skrivet
och kan läsas på sid 4.
… och efter det blev det
julsmörgås och glatt
samspråk och kaffe och
Guns kaka som är berömd
över hela norra Europa
Foto: RHU

oto: RPQ

… och allra sist begav vi oss hem, tvärmätta och belåtna, och alla
hade haft en trivsam afton!
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Föreningsbrev
c/o Gunnar Nordqvist
Klarbärsvägen 81
69147 Karlskoga

(Betald annonsplats)

Media City i Värmland AB
Som Fröding skrev:
”… Till nästa gång,
Jan Ersa….
….Vi hörs, vi hörs,

Per Persa”
På nätet. Sjufemti. På söndagsmorgnarna, också nästa år!
Glöm inte PKA:s fina nät! Blomman ovan tillägnar Red.
SM4 PKA!
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