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 Kalendern 
	

Torsdag	151			180607	
18	0	

			19.00	 Månadsmöte.	Klubblokalen	
	

	 	 	 	
	 	 	 	

Första	o.	tredje	
lördagen	varje	
månad	

9.00	 SSA:s HQ-nät på 3705 +- QRM 
	
	

Varje	söndag	 09.00	 SSA-bullen	över	Sunne-repeatern,	
145.775	 	
Op.	SM4SEF Bosse	/SM4HBG	Rolf	/	

Varje	söndag	 10.00	 Lokaltrafiknät	Karlskoga	
Radioklubb.		SK4KR,	145.750								
Op.	enligt	rullande	schema.	

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

	

 
Red:s funderingar 
Maj månad, vårens vackraste månad, har varit mest försommar i år. 
Det var ju inte så långt mellan hägg och syrén, om man som sko-
makar’n ville ta semester... Nu tar QSP ”semester” och klubben har 
sitt sista möte före sommaren kommande torsdag.  
   Det är ganska tyst på kanalerna för det mesta, men förhoppningsvis 
blir det mer både anrop och svar framöver! En väldigt trivsam del i 
SK4KR:s ”liv” är näten på söndagsmorgnarna, där det kommer 
incheckningar från alla väderstreck! Det gläder oss så mycket! Ha 
det gott, Ni alla, där ”bortikring!” Och ha det gott Ni alla hemikring 
också! Och tack Ni som har stött QSP med bidrag! En riktigt fin 
radiosommar önskar Red/Karin UKV.   QSP är tillbaka i augusti!  
                 ... och Du, Glöm nu inte söndagsmorgnarnas radionät!
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Mötesprotokoll maj 

	
Karlskoga	Radioklubb	
Protokoll	fört	vi	månadsmöte	2018-05-03	
Närvarande:	SM4RHU,	SM4IHY,	SM4VWD,	SM4POF,	SM4RPQ,	
SA4AGN,	SM4RPP,	SM4UKV.	
	
§	1			Ordf.	RHU	Terje	öppnade	mötet.	

§	2			Dagordningen	godkändes	

§	3		Mötesprotokoll	från	föregående	möte	upplästes	och					
godkändes.		

Dagens	protokoll	förs	av	t.f.	sekr.	SM4UKV	Karin.	

§	4		Ekonomisk	rapport	avgavs	och	godkändes.	

§	5			Ingen	av	klubbens	medlemmar	hade	möjlighet	att	närvara	vid	
SSA:s	årsmöte	i	Eskilstuna	nyligen.	

§	6			Övriga	frågor:	

a) Kommunens	Kultur-	och	föreningskalas	den	26	maj	
diskuterades.	SM4RPQ	håller	i	”trådarna”	och	har	beställt	
informationsmaterial	och	affischer.	Platsen	för	”kalaset”	är	
Bofors	station.	Föreningen	ställer	upp	mellan	kl	13	och	18.	

b) En	field-day	i	Gryten-området	diskuterades.	Alternativt	sen	
vår	eller	tidig	höst.		

c) Laxå-ritten	den	7	juli	behöver	fler	radiooperatörer!	
d) Ev.	gemensam	aktivitet	med	Grums-föreningen	diskuterades.		

§7				Nästa	föreningsmöte	äger	rum	den	7	juni.	

§	8				Mötet	avslutades.	

	 	 	

	 	 SM4	UKV	Karin	
	 	 												t.f.	sekr.	
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      Kultur- och föreningskalaset 2018. 
 

 
 
 
Lördag, 26 maj, 2018. 
I gassande sol gick kommunens ”Föreningskalas” av stapeln. SK4KR 
ställde upp i det pass som hölls vid Bofors station.  

En plats i skuggan hade tilldelats klubben – vilket de deltagande bara 
tackade för! SM4RPQ Leif höll i trådarna, bildligt och bokstavligt – 
med finurliga antenner inte minst. På ett stort bord dukades en rad 
”apparater” upp och antenntrådar ledde både upp i närliggande träd och 
i gräsmattan över till angränsande hus och efter klättring upp till taket... 
Det var primitivt – men väl fungerande – och det visade upp vad 
klubben kan erbjuda! Så många var väl inte besökarna – men det var så 
helt allmänt i utställningsområdet! I värmen sökte sig folk till annat än 
att gå på utställning. 
 
Det kom i alla fall nyfikna, och det uppstod en del trevliga samtal, men 
medelåldern på folk som kom var ganska hög och någon rekrytering till 
klubben var inte aktuell. 
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       SM4RHU anropar... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I skuggan... 
Avvaktar SM4 RPP och  
SA4AVQ. 
 
 
 
 
 
 
Utan SM4RPQ  
hade det knappast  
blivit något alls....  
 
 
 
 
(Han – och vi – var  
ganska glada över  
skuggan!) 
 
 
Vi som var där hade i alla fall trevligt! Skuggfigurerna på bilderna ovan 
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utgjorde själva ”järngänget” för dagen. POF och UKV bidrog bara med 
att heja på!..  
 
Red. Vill på klubbens vägnar tacka de fyra som basade över det hela! 
SK4KR var med. Vi syntes. Och vi hördes ju också! Roligt! 
    /Red. 

 
* * * 

  
Med anledning av att SM4RPQ på ovanstående bild befinner sig i 
skuggan har Red. blivit medveten om den skugga som då och då 
utbreder sig i Reds tankevärld. Orsak 1: ren och skär vanlig 
glömska, orsak 2: tilltagande hög ålder, orsak 3: värmeslag av 
något slag...  
 
Red har nämligen glömt del 3 av RPQ:s fina serie om var han är 
någonstans och om jorden är rund eller inte, eller om jorden inte 
visste var den egentligen var, eller om det var Red. som inte 
visste varken det ena eller det andra – så artikel 3 blev i alla fall 
vederbörligen sparad under den rubrik som heter Arkiv/SK4KR 
och där har den vilat i tysthet... I två månader. Förlåt! 
 
Men igår kom den på tal och jag förstod på RPQ att han nog var 
lite besviken. Det var ju ett stort arbete han lagt ner och det är en 
serie som vi är stolta över att ha fått till QSP. Så Red. åkte hem 
och letade rätt på den och lyfte ut den ur arkivet och – här 
kommer den nu! Förlåt, snälla RPQ! Och välbekommet, ni läsare 
som har väntat, och det har jag förstått av kommentarer att det 
finns... 

 
 

Glad sommar alla QSP:s 
läsare 
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Var är jag?  
Är jorden verkligen rund? Och var är 

egentligen hörnen på min tomt? 
  Del 3 
 
Första delen av den här serien blev väl mest en liten introduktion 
till det här ämnet och i andra delen koncentrerade jag mig på 
latituder, longituder och jordens form som alltså inte är riktigt 
rund. I den här fortsättningen skall jag försöka gå in på lite mer 
detaljer om hur man gör för att visa något runt på något platt, 
eller mer specifikt jorden på en papperskarta. 
 
Grunden till att visa något runt på något platt är att man gör en så 
kallad projektion. Tänk tillbaka några år så hade vi väl alla råkat 
ut för att någon dragit fram sina osorterade diabilder och sin 
projektor för att visa bilder. Det man gör då är att man projicerar 
en liten bild på en stor yta. Man kan tänka sig en massa ljusstrålar 
som går från en punktformad lampa, genom dia-bilden där de 
plockar upp rätt färg för att fortsätta mot duken och visa bilden i 
större format. Allt är ju platt i det fallet, men egentligen finns i 
teorin inget som hindrar att man ändrar på antalet dimensioner. 
D.v.s. man kan ju börja med en sak som är i tre dimensioner, som 
jorden, och på något sätt återge den i bara två dimensioner, till 
exempel på ett papper. Slår man upp ordet projektion så översätts 
det ofta med avbildning. 
 
Så hur se vårt solsystem ser ut då? Jo: Långt långt bort har vi en 
stor lampa som vi kallar solen. Den lyser på en sida i taget på 
jorden. Ungefär som i projektorn alltså. Sen kan vi låtsas att bara 
den sidan solen lyser på finns, att jorden är genomskinlig förutom 
vid kusterna, och att vi dessutom har spänt upp ett jättestort 
papper på andra sidan. Då hamnar jorden mellan solen och 
pappret och vi får en projektion av kusterna som ser ut något 



 9	

ungefär så här, kraftigt nedskalad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(BILD: ortografisk.png) 
 
Utöver problemet med att jorden inte är genomskinlig så är det 
lite opraktiskt att försöka spänna upp ett papper bakom jorden. 
Därför har man kommit fram till matematiska metoder för att 
skapa projektionerna istället. Det finns bokstavligt talat 
hundratals metoder för att projicera den någorlunda runda jorden 
på ett platt papper. Den vi nu sett kallas orthografisk projektion. 
Kartor i den här projektionen är dock väldigt ovanliga, och det 
finns naturligtvis orsaker till det. 
- Areor blir olika stora på olika ställen. Saker nära mitten blir 
oproportionerligt stora jämfört med saker nära kanten. 
- Riktningar blir fel. Uppåt i mitten på kartan är norrut men 
överallt annars är det någon annan riktning som är norrut. Samma 
sak med öster och riktning från en punkt till en annan. 
- Det går bara att avbilda en del av världen åt gången. Om man 
tog med “baksidan” skulle den bli spegelvänd och blandas in 
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bland saker från “framsidan”. 
 
Så för allt annat än speciella syften är det här ett ganska dåligt 
sätt att avbilda jorden. Men lampan och pappret kan ju sättas på 
andra ställen än vad vi gjorde nyss. I synnerhet som vi gör det på 
låtsas med hjälp av matematik istället för i verkligheten. 
 
Ett bättre sätt är att tänka sig lampan i jordens mitt och pappret 
lindat runt jorden längs ekvatorn. När man ritat av konturerna på 
pappret lindar man upp det och gör det platt. Detta kallas kanske 
inte helt oväntat för cylindrisk projektion. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

(BILD: cylindrical.gif) 
 
Om vi granskar det här lite närmare och gör ett tvärsnitt genom 
jorden så ser det ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (BILD: cyl_sida.tif) 
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Här ser vi tydligt en effekt av cylindrisk projektion. Saker som är 
långt från ekvatorn kommer att avbildas större än saker som är 
nära. Linjerna från jordens (latituderna) mitt är lika långt från 
varandra, men dom träffar pappret på allt större avstånd. I det här 
fallet ser vi bara att det gäller i latitud-led men titta i de tidigare 
figurerna så ser man med lite fantasi att motsvarande sak händer i 
longitudled på latituder norrut och söderut. 
 
Merkators projektion som nämndes i första delen är i grunden en 
cylindrisk projektion men man har skalat lite annorlunda i 
norr/sydlig riktning. Och därmed är det också givet att det som är 
nära ekvatorn kommer att avbildas i en skala, men allt som är 
längre norrut eller söderut att “dras ut”. Ju längre från ekvatorn 
man kommer desto större blir avbildningen. Där har vi också 
svaret på förra delens tankenöt: “hur mycket större Grönland är 
än Afrika i verkligheten”. Svar: Grönland är inte alls större än 
Afrika. Faktum är att Afrika är åtta gånger så stort som Grönland, 
men på en karta i Merkators projektion är Grönland oftast större 
eftersom det ligger så långt norrut medan ekvatorn skär genom 
Afrika. Sverige ser också väldigt stort ut, men det skulle rymmas 
67 1/2 Sverige i Afrika sett bara till ytan. 
 
Men då borde man ju inte använda Merkators projektion alls då! 
kanske någon invänder. Nja, alla projektioner har ju sitt syfte och 
nu var ju den bra på några saker. Bland annat blir riktningar 
användbara, och man får med hela världen, så när som polerna, 
på en gång och utan avbrott. Tyvärr är det så att man inte kan 
platta till jorden utan att offra något. Det finns andra projektioner 
som är mycket mer rättvisa vad gäller areor men på bekostnad av 
annat. Här är två exempel: 
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(BILDER: sinusodial.png    NSIDC.png) 
 
Här har man i ena fallet offrat riktningarna. Norr är inte uppåt på 
så många platser. I andra fallet har man offrat proportionerna. Det 
är inte samma skala i sidled som i höjdled. Båda offren gör 
kartorna svåra att använda, men areor presenteras rättvist. 
 
I ärlighetens namn är det rätt sällan man egentligen använder 
kartor som täcker hela jorden. I många fall vill man täcka en ort 
eller kanske på sin höjd ett land. Det man då kan välja att göra är 
att använda en projektion som gör minsta möjliga fel inom det 
aktuella området. I förra delen beskrev jag att man inte är överens 
om jordens form så naturligtvis väljer man även ett så kallat 
referenssystem som passar för det område man vill beskriva. 
Därför finns det bokstavligt talat tusentals referenssystem. 
 
I ett land som Sverige som i huvudsak är avlångt i nord-sydlig 
riktning och ligger ganska långt norrut på jorden passar 
Merkators projektion alldeles utomordentligt dåligt. Men titta 
tillbaka på bilden där jorden satt i sin cylindriska duk. Vänder 
man istället på duken 90 grader, så att den inte ligger mot 
ekvatorn utan istället mot en longitudlinje, en så kallad 
centralmeredian, får man istället något som fungerar ganska bra 
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för länder som är avlånga i norr och syd. I norr och söder 
kommer ju linjen hela tiden att följa duken exakt och i öst och 
väst kommer man aldrig särskilt långt från mittlinjen. En sån 
projektion kallas transvers Merkator, eller ibland och Gauss-
Krügers projektion. Det är ju fortfarande en Merkatorprojektion 
med sina fördelar. Men den är så att säga åt andra hållet och 
kallas därför transvers. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(BILD: mercator_transverse.jpg) 
 
Att Merkators projektion förvränger saker mer och mer ju längre 
från mittlinjen man kommer kunde vi ju se tidigare. Den 
fungerar, med sina begränsningar, hjälpligt på hela jorden av den 
enkla anledning att områden runt nord och sydpolen är så 
ointressanta. Så blir det inte med en transvers Merkator. Där 
råkar ju en massa intressanta landytor bli förvrängda kraftigt så i 
praktiken kan denna projektion bara användas inom säg 100 mil 
från mittlinjen. 
 
När man projicerat jorden så att man har en platt karta så kan man 
också ange positioner mycket enklare. I princip utgår man från en 
punkt och räknar hur många meter man går därifrån i ena och 
andra riktningen. Så referenssystem som bygger på projektioner 
har ofta enkla koordinater i x- och y-led och man kan räkna på 
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dessa med Pythagoras sats och vanlig trigonometri för att hitta 
avstånd och riktningar. Visst, det blir inte helt rätt, men fullt 
tillräckligt om man inte skall bygga broar över Öresund eller 
Ångermanälven och behöver millimeterprecision. 
 
Här i Sverige har lantmäteriet genom tiderna slagit fast flera olika 
rikstäckande referenssystem. Att man bytt några gånger kan 
förklaras med att man fått bättre sätt att mäta och insett att något 
annat skulle stämma bättre med verkligheten eller med hur resten 
av världen tänker. Två sådana referenssystem heter RT90 och 
SWEREF99TM. Båda utgår från transvers Merkator. 
Skillnaderna ligger i den underliggande uppfattningen om jordens 
form och var mittlinje och utgångspunkt för koordinatangivelser 
är satt. Tittar vi nu tillbaka till upprinnelsen till denna artikelserie 
så var det ju koordinaterna för distriktsmötet det började med. 
Där fanns också angivelser i just RT90 och SWEREF 99 TM helt 
enkelt för att många GPS-mottagare kan ställas in att visa 
positioner i något av dessa referenssystem. 
 
Snart är det dags att avsluta den här artikelserien men lite till 
skall jag allt kunna klämma ur nästa gång, och då kommer det att 
handla om sista orden i rubriken jag använt mig av. Var är 
egentligen hörnen på min tomt? 
 
/   SM4RPQ 
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Sommarhälsningen	från	SM4UKVoch	POF	får	bli	
den	här.	
Ett	av	SM4POF:s	sommar-QTH:n	är	ofta	det	som	visas	på	den	
första	bilden	av	Angsjön,	där	vattnet	samlat	ihop	sig	för	sin	
sista	nedfart	till	sjön	Möckeln	genom	Valån.	För	varje	vecka	
blir	vattenståndet	lägre.	Här	ska	byggas	om.		
Men	för	sextio	år	sedan	hade	viken	varit	fylld	av	timmer	och	
han	själv	hade	stått	längst	ut	på	spången...	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Till	sist:	Limmared	är	trogen	QSP.		Som	vanligt!	
Glad	Sommar,	Manuel,	som	fixar	annonserna!	



 16	

	
	
	
	
	

	


