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Vikarierande Redaktörens Hörna
Det har verkligen varit ett mycket märkligt år. Även om väl allt började som
vanligt så har verkligen fortsättningen erbjudit utmaningar. En pandemi som
tvingat oss till nya tankesätt vid såväl möten som resor och så det föränd-
rade klimatet som gör November och December till ett grått elände där man
kan tro att man dragit ner mössan för ögonen. Inte utan att man längtar till
nästa år. Jag läste nyligen en gammal text där det stod “myggorna kan flimra
så tätt framför ögonen att man inte ser fötterna” Ja! Ge oss NU! Allt är
bättre än det här gråa eländet! Kan vi fortfarande hoppas på en vit jul?

Vi Radioamatörer har väl lite mer tur för vi kan ju fortfarande mötas mer
eller mindre som vanligt över radio. I Storbritannien har man till och med
kört extra radio-tävlingar för att öka aktiviteten på radion och bryta isole-
ringen. Man kanske skulle ha en fungerande antenn eller två...

/SM4RPQ
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Almanackan

Månadsmöten inställda tills vidare. Men snart!!
Första och tredje 
lördagen varje 
månad

SSAs HQ-nät på 3,705 MHz +- QRM

Varje söndag 09.00
Sändningsuppehåll 
V52, V53 och V1.

SSA-bullen över Sunnerepeatern 145.775
Op. SM4SEF Bosse och SM4HBG Rolf

Varje söndag 10.00 Karlskoga Radioklubbs lokaltrafiknät
Rullande Schema:
SM4RHU Terje
SM4DHP Alf L.
SA4BKJ Johnny
SM4PKA Sven-Erik
SM4RPP Alf H.
(Vid förhinder vidtalas ersättare)
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MEDLEMSAVGIFTEN!
Snart är det Januari och då är det dags att betala medlemsavgiften för 2021
till radioklubben!

200 kr för enskild medlem eller 240 kr för familj.
Plusgirokonto  92 50 96-0   Karlskoga Radioklubb 

Kom ihåg att fylla i namn och ev. signal i meddelandefältet.

M.v.h. Kassören / SM4IHY

Solcykel 25 har inletts
Solen har ju en aktivitet som varierar över 11 år och man har studerat dessa
sedan 1750-talet. Den 25e cykeln startade i höstas och nu finns prognoser
som säger att det kan bli den kraftigaste observerade. Cykel 24 toppade med
116 solfläckar och betraktades som en svag cykel. Många tidigare prognoser
har pekat mot att 25an skulle bli lika klen men nu finns alltså andra tankar.
Om det stämmer kan de kommande åren bli riktigt roliga, i.a.f. på 6m-ban-
det. Vi får hoppas.

Den 24:e December
Har Eva Namnsdag. Någon i klubben som heter Eva?
År 640valdes Johannes IV till påve.
1524 Avlider Vasco da Gama. Det var han som fann sjövägen till Indien.
1643 Föddes Israel Kolmodin. Det är han som skrivit “den blomstertid nu

kommer”. Passar snart för våra snöfattiga vintrar.
1818 föddes James Prescott Joule. Det är han som get namnet till SI-enhe-

ten för energi.
1968 Fotograferar Astronauten William Anders jorden från månens

omloppsbana. Bilden får namnet Jorduppgång och är nog en av de
mest kända från apolloprogrammet.

2020 Är det Julafton ett mycket märkligt år. Hoppas alla får en trevlig jul
trots besöksbegränsningar och annat tråkigt. Vi kan i alla fall träffas
över radio. 145.350 och 145.750 är smittofria varje dag.
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Areciboteleskopet har tagit slut
Det lilla ö-landet Puerto Rico har varit hemvist för världens kanske mest
kända radioteleskop. På 1960-talet byggdes en hel dalgång om till ett tele-
skop med hela 305
meters diameter.
Senare har det
moderniserats och
byggts om i
omgångar, men på
senare tid har kan-
ske underhållet
inte varit som det
borde så i somras
började det gå rik-
tigt illa. Det fanns
tre stora torn av
betong som med
hjälp av flera
grova (75mm) wirar höll upp en stor struktur i mitten av parabolen. Det var
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fem wirar till varje torn och en av dessa brast. Man kan ju lätt räkna ut att
när en 75mm tjock wire av stål faller mot marken kommer något att göra ont
och reflektorn i dalen fick sig en rejäl känga. Dessutom upptäckte man snart
att resterande wirar var i dåligt skick och man funderade ett tag på hur det
skulle kunna räddas. Men det gick inte. Ytterligare en wire brast i Novem-
ber och sen var det bara övervakning som gällde. Den 1a december gick det
så slutgiltigt åt skogen. Då brast nästa wire och med det orkade inte resten
längre. Mitt-strukturen brakade ner i marken och de tre tornen gick också
av. Eftersom man visste vartåt det barkade så hade man kameror igång och
till och med en drönare uppe som filmade i ögonblicket det hände.

Nu finns ju många andra radioteleskop och till och med ett ännu större men
alla har sina specialiter så inget kan ta över arecibos uppgifter. Vi får väl se
om det finns politisk vilja att finansiera en återuppbyggnad. Det lär kosta
miljarder.

Den 1:a Januari
Har aldrig varit någons namnsdag i Svenska almanackan
År 404hålls de sista gladiatorspelen i Rom.
1739 Upptäcker en fransk expedition Bouvetön. Prefix 3Y/B, Idag 2a på

listan över mest önskade DXCC att
köra.

1855 står det första telegrafnätet klart mellan
Sveriges viktigaste städer

1869 slår Hesslemeteoriten ned. Det är det
första observerade (nåja, dokumente-
rade) meteoritnedslaget i Sverige.

1951 blir köpingen Säffle uppgraderat till
stad och det är den sista som blir det.

1973 går Storbritannien med i EEC tillsam-
mans med Danmark och Irland. Det var
det som senare blev EU.

2014 bildas Folkhälsomyndigheten. Några som fick oförskämt mycket
uppmärksamhet 2020.

2021 är ännu ett oskrivet kort men jag gissar att det är starten på ett nytt
och mer uppskattat år än det vi just lämnat bakom oss.
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SM4RPP minns Beppe och Basse
När jag läste i Augustinumret at QTC om “Röster från Vattudalen” rasslade
det till lite i minnescellerna och Beppe och Basse dök upp.

Då vi 1971 började arbetena med vad
som skulle bli vårt
fritids-QTH i Dun-
derklumpslandet
dök det helt plötsligt
upp ett udda gäng ur
skogen nedanför.
Några grabbar i säll-
skap med en get.
Min XYL utropade:
“Men här kommer

en get.” “Jag tror det kommer två” sa
min fader som deltog i arbetet, då han
fick se Beppe med sitt skägg. Teamet
hade varit nere efter vår bäck för att leta
lämpliga inspelningsplatser för några
scener i Dunderklumpsfilmen. Innan
gänget försvann fick i alla fall en som så
småningom skulle bli SM4RPQ ett lyft.
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SM3BIU, Basse, blev vi bekanta med genom radion. Det blev senare en del
besök hos honom när vi bilade förbi. RPQ har ju senare utvecklat en del
andra intressen som säkert dom flesta i klubben vet. Dragspel, Fågelskåd-
ning och Geocaching. När vi en gång besökte Basses radiorum för att titta
på hans vädersatellitmottagningsutrustning blev det också lite dragspelande
eftersom även Basses son spelar
dragspel. Några hundra meter
från Basses QTH finns ett fågel-
torn. Det är en ofta utnyttjad
rastplats när vi passerar. Om
man vänder sin kikare lite
kunde man se Basses QTH och
antenner. På andra sidan vägen
finns också en geocache.



15 495:

FÖR MER INFO
RING 0325 660 660

MARIELUNDSGATAN 52
332 35 GISLAVED

      Sunspot
MMDV Hotspot

Vi har ett stort utbud av maströr & fästen

BIC-705 HF/50/144/430Mhz


