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Det här numret innehåller:
Kalendern
Red:s funderingar
Protokoll november månad
Jultallrik – anmälan!
”Extra läsning”
Snöskyffelsskaftantennmast...

SM4UKV
SA4AGN
SM4RPQ
SM4RPP

Annons Limmared kommer i nästa nummer!

Deadline för nästa QSP den 18 december 2017
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Kalendern
Torsdag
151 171207

19.00

Månadsmöte. Klubblokalen
/Jultallrik. OBS! Anmälan!

OBS!

besök

På brandstationen i januari inställt!

Första o. tredje
lördagen varje
månad
Varje söndag

9.00

SSA:s HQ-nät på 3,750 MHz

09.00

Varje söndag

10.00

SSA-bullen över Sunne-repeatern,
145.775
Op. SM4SEF Bosse / SM4HBG Rolf
Lokaltrafiknät Karlskoga
Radioklubb. SK4KR, 145.750
Op. enligt rullande schema.

Planerat

Tester: 2m / 70cm / kvartalstest / Upplysn. hos –RPP el. –RPQ

Red:s funderingar
Ett lätt snötäcke vilar över uppfarten
och ekbacken. Det är på väg att bli
vinter. Snösvängen för den
kommande plågan är ordnad och
veden räcker till jul-brasorna i öppna
spisen. Det är bara det där med radio
som inte vill sej längre. Fast POF:s
radio är alltid med!
Red. börjar bli till åren och det är dags för någon annan att ta vid. Men
vem ställer upp? Det är med nöd och näppe vi klarar Söndagsnätet.
Utvecklingen på det ”digitala området” har gått snabbt – det var mycket
roligare förr! På 1990-talet! Minns Ni Näset....? Och Du, glöm nu inte
att anmäla Dej till årets julsmörgås! Vi ses då! 73! Red. SM4UKV
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Mötesprotokoll november
Karlskoga Radioklubb
Protokoll fört vid månadsmötet 2017-11-02
SK4KR
Närvarande: SM4RHU; SA4AVQ; SM4POF; SM4UKV; SM4IHY;
SM4RPP; SM4RPQ; SA4AGN.
§1

Ordförande SM4RHU öppnade mötet och hälsade oss
välkomna.

§3

Mötesprotokollen från september och oktober godkändes.

§4

Den ekonomiska rapporten godkändes.

§5

Rapporter:
SM4RPQ rapporterade att han och SA4BKJ har hämtat
kablar mm från klubbförrådet.

§6

Övriga frågor:
Bemanningen av trafiknätet togs åter upp och SM4RHU
erbjöd sig och kommer nu att ingå tillsammans med
SM4UKV, SM4RPP och SA4BKJ.
I samband med januaris månadsmöte den 2018-01-11
planeras ett besök på Brandstationen.

på

Vidare beslutades att ”Julsmörgåsen” kommer att serveras
nästa ordinarie månadsmöte vilket är den 7 december.
SM4AGN har erbjudit sig att fixa dessa. Anmälan ska göras
senast söndagen den 3 december.

§7

Nästa månadsmöte blir 2017-12-07.

§8

Mötet avslutades. ///

SA4AGN Karin Berg, sekr.

Och så en glad nyhet:
Ernest Rudnic och Kyle Rudnic i Storfors hälsas
varmt välkomna i Radioklubben
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Jultallrik
Anmäl Dej
Senast den 3 december
till Terje RHU tel. 373 13 eller
Henry AVQ tel. 50926 eller Alf RPP 728098

7 DECEMBER
Pris för tallrik, pålägg, dricka
och kaffe
70 kr!
Gamla vanliga stället
Kl 19.00
Välkommen!
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”Extra läsning”
Ibland får jag för mig att städa lite bland saker som inte rörts
om i på länge. För några dagar sen föll blicken på en hög
papper i en garderob som tydligen legat där i lite mer än ett tag.
Det var skolböcker från 1982! Det mesta gick direkt till
återvinning men av någon anledning bläddrade jag lite i en
gammal engelsk-bok och där på sista sidan dök det upp något
intressant. Eftersom det var “extra reading” så hade jag troligen
inte hittat dit på den tiden det begav sig. En teckning på en man
hanterande en telegrafinyckel fick mig att läsa artikeln, men
upphovsrätt och språk förhindrar mig från att återge den, så jag
får skriva en egen.
Cora och Hawley Crippen var ett amerikanskt par som bosatt
sig i London i slutet på 1800-talet där de levde flott och
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umgicks med den tidens kändisar. Båda hade också lite svårt
med den äktenskapliga troheten. Efter en fest i sitt hem
försvann Cora plötsligt den 31e januari 1910. Hawley Crippen
kom med en del undanflykter men den sista historien om att
hon skulle återvänt till USA med en av sina älskare nöjde sig
till slut polisen med.
Hawley Crippen själv hade dock inte uppfattat att hans senaste
historia gått hem utan flydde till Bryssel med sin älskarinna
och gick nästa dag ombord på fartyget SS Montrose mot
Quebec i Canada.

s/s Montrose
Den plötsliga flykten fick dock polisen att ana oråd och de
gjorde nya undersökningar i parets bostad. Under ledning av
polisen Walter Dew, som några år tidigare varit med i
utredningen av “Jack the Ripper”, hittade man efter mycket
arbete delar av en kropp under golvet i källaren. Man antog att
det var Cora även om det inte ens gick att säga om det var en
man eller kvinna.
På sin resa hade Crippen valt de finare klasserna på skeppet
och kom därmed att umgås inte bara med andra passagerare,
utan också med fartygets kapten, en viss Harry Kendall. Denne
hade sett bilder på Crippen i Franska tidningar, som slagit upp
historien stort, och kände därför igen Crippen. Det här var ju i
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radions ungdom så räckvidden var inte den bästa. Men innan
man kom så långt på sin resa att man inte skulle nå stationerna
på land lät kaptenen därför fartygets telegrafist skicka ett
meddelande till Scotland Yard som löd ungefär så här:

”Befinner oss 200 km väster om Lizard.
Misstänker att källarmördaren Crippen
och medhjälpare finns ombord.
Han har rakat mustaschen och odlar
skägg.
Medhjälparen klädd som pojke men är
onekligen en flicka.”

Utredaren Walter Dew skyndade sig ombord på fartyget
Laurentic som avgick från Liverpool och var mycket snabbare
på sin resa till Quebec. (Laurentic tillhörde för övrigt samma
rederi som Titanic som två år senare skulle förlisa så tragiskt.)
Väl framme i Canada kontaktade Dew myndigheterna. När SS
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Montrose närmade sig slutmålet kunde han, förklädd till lots,
gå ombord och arrestera Crippen som fällde orden:
– Tack gode gud att det är över. Spänningen har varit för stor.
Jag stod inte ut längre.
Vid den efterföljande rättegången dömdes Crippen för mordet.
Samma morgon som Crippen hängdes emigrerade älskarinnan
till USA.
Hawley Crippen betraktas ända sedan dess som den första
brottslingen som fångats med hjälp av radio.
SM4RPQ LEIF
***

Snöskyffelskaftantennmast
för sambandsuppdrag !!!
Snön lyser vit på taken, endast
tomten är vaken...
Men det finns de som vill
väcka tomten och få bort snön.
Det dyker upp annonser för
allehanda snöskottningsverktyg, som till exempel
snörakor med långa skaft för
tak. Men de långa utdragbara
skaften kan användas för
andra nyttiga ändamål.
Till exempel portabla antennmaster för sambandsuppdrag. För
något år sedan köpte jag en snöraka på Biltema som jag tänkte
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använda som portabel antennmast i “samband med samband”.
Utdragen är den 5,5 meter lång, men jag har sett att det finns
längre.
Hur man skall fästa masten vid bilen och antennen till masten
finns det säkert många idéer om. Jag valde att göra en enkel
“ihopfällbar” jordplansantenn som är lätt att transportera och
förvara. För fäste till bilens takräck använde jag en
sparringskena och avgasklammer. Markens beskaffenhet kan
variera så för fästet i marken gjorde jag några varianter.
1. Mall för eventuell justering av radialvinkel
2, 3 och 4. olika varianter av markfästen
5. Tape för att fästa antennkabeln vid masten
6. Snöraka = mast
7. Skena för mastfäste i takräck
8. Förvaringslåda för tillbehör och verktyg
9. Monterad antenn
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/SM4RPP ALF
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Ge inte upp!
Snart är det sommar igen!
Det är bara 4 (fyra) veckor kvar tills
ljuset vänder tillbaka!
Tänk vad mycket radio vi
ska prata under 2018! Och
vad mycket vi har att
berätta om i QSP!

(Limmared återkommer i nästa nummer av QSP!)
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