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  Kalendern	
	
Tills vidare inga 
möten pga av 
Corona-pandemin. 
	

_	 	
	

Varje	söndag	 9.00	 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:	
SM4RHU	Terje	
SM4DHP	Alf	L.	
SM4BKJ	Johnny	
SM4PKA	Sven-Erik	
SM4RPP	Alf.H.	
(Vid	förhinder	:	vidtala	ersättare)	
	

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

Red:s	funderingar		

Vi	skriver	2021.	Det	har	gått	fyra	månader	sedan	jag	sist	skrev	i	
QSP–	men	nu	har	det	kommit	försiktiga	förfrågningar	om	jag	inte	
kunde	tänka	mej	att..	osv.	--		Jo,	efter	lite	övertalning,	det	är	ju	kul	
att	komma	igång	igen!.	----	Det	har	varit	fyra	riktigt	jobbiga	corona-
månader	som	inleddes	med	ett	par	veckor	på	sjukhus,	men	nu	ser	
det	ut	som	om	det	går	åt	rätt	håll	och	till	våren	ska	jag	ligga	ute	i	
landen	och	rensa	ogräs	igen	och	sätta	potatis	och...	och	ägna	QSP	en	
tanke	emellanåt.	Var	rädda	om	er	allesammans!	Corona	är	inget	kul	
alls!		Så	...	väl	mött	igen,	bäste	läsare!				

																																												73	från	UKV/	gamla	Red!		
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Ett	varmt	tack	till	SM4RPQ	Leif...	

...	som	gjorde	det	fina	QSP-numret	med	färgbilden	före	jul!	Vi	får	
diskutera	hur	vi	ska	göra	med	framsidan	fortsättningsvis...	för	det	
var	allt	bra	fint	med	färg!	Väldigt	fint!	Tills	vidare	kör	vi	det	gamla.	
	...	och	Red.	som	nu	tar	vid	igen,	ett	tag	åtminstone,	blir	som	vanligt	glad	
över	bara	några	rader	till	nästa	nummer.		Så	73!	Sköt	om	Er!		/Red.	

 

 
Och så något viktigt, 
          trots Coronan: 

Det kom ett mail från klubbens kassör SM4IHY Gunnar: 
 
 
 

ÅRSAVGIFTEN !! 
 

Nytt år och dax att betala 
medlemsavgiften till Karlskoga Radioklubb 

 
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. 
 

                                              ”Hej på er! /SM4IHY” 
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Karlskoga Radioklubb/SK4KR snappar 
upp.....	
 

Red. har varit dålig på att ”snappa upp” ett par månader, 
men det får väl bättra sej, det också.  
  
En sak är däremot helt klar: vårt nät på söndags-
morgnarna fungerar precis som vanligt och det är roligt att 
höra hur det är ”bortikring”. Det är ett radio-trofast gäng 
som knappar in sej... Kul!  
 
Då och då kommer det några uppskattande ord från 
signaler utifrån som också tycker det är kul med de här 
nät-kontakterna! 
 
Och så har SM4POF fått en ”ny” kontakt nere i 
Göteborg/SM6, som egentligen ingår i släkten men som vi 
inte vetat förrän nu att det fanns en signal till att glädja sig 
åt. Det kan bli ganska intensiva kontakter – för det är alltid 
någon som bryter eller stör, men i det stora hela går det 
bra och det är roligt att ha kontakt med den del av släkten 
som bor längst bort i väster... För när det snöar här så 
regnar det där och när kontakterna är usla där så är dom 
bra här. Det har varit roligt för UKV som varit ganska stilla 
en längre tid att höra om deras kontakter! En hälsning till 
SM6DJR Per-Erik bifogar jag det här! 73 därnere!! 
 
Men det som är ”bäst” i det här numret är ändå, på tal om 
’snappa upp’, följande avsnitt i QSP! Titta bara på hur 
RPP har samlat ihop oss! Strongt, RPP! Tack för att Du 
gör det! Det är väl en hyfsad radioklubb vi har!!    /Red./                            
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Söndagsnäten: 
      RPP rapporterar om det gångna året 
         
(RPP rapporterar om det gångna radioåret på ett föredömligt sätt.... 
Så här har han samlat ihop oss! Vilken härlig bild!!!!!) 
 
Nu har jag gått igenom alla signaler som har deltagit i vårt 
trafiknät på söndagarna. Titta på hur flitiga vi har varit! Listan 
stämmer inte till hundra procent eftersom jag själv missat ett nät. 
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ATC 1 
ATH 23 
AVE 40 
AVH 43 
AVS 1 
BCA 1 
BEH 1 
BKJ 30 
CJY 4 
DHP 38 
EFQ 5 
EPR 5 
FMF 43 
HBG 2 
IDC 5 
IHY 3 
IPX 2 

IQT 1 
JOY 19 
ONE 1 
PKA 50 
POF 50 
RHU 46 
RPP 51 
RPQ 42 
TFE 15 
UKE 3 
UKV 29 
VWD 33 
XBC 13 
XXK 1 
XXV 1 
YNP 
YUK 

8 
3 

     
 
Alla är SA/SM4or utom ATC och YNP som är 0or, BEH och 
XXV som är 5or och BEH som är 6a. IQT har jag inte lyckats 
hitta.     /SM4RPP ALF 

-- -- - 
 
 
... men RPP har mer:  
Samtidigt med att ovanstående tabell anlände via e-posten 
också ett par bilder av en annan sorts budbärare. Jag har tagit 
med en av dem förut, i maj 2020, men de är ganska härliga – 
så här kommer en ”specialare” (i repris!)! Tack för dom, RPP 
– och RPQ! 
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... Det här är en fascinerande bild! 
Det finns två detaljer på bilden som intresserar den gamla 
etnologen – den blå linan i bakgrunden – vad är den till för? 
Troligen håller den väl upp den gistnande brädan som duvan sitter 
på – och det är ju en alldeles underbar sittplats för en duva som 
har kommit på att det kan låta om man knackar på den där 
tingesten lite längre in på brädan. Eller blivit lärd att ”knacka på”! 
 
Och om man knackar/pickar tillräckligt så kommer förr eller 
senare någon för att köra bort duvan – eller titta efter om den hade 
något med sej! Och duvor är läraktiga – så om man knackar/pickar 
tillräckligt mycket, så kommer någon.... 
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Men, förlåt etnologen, fantasi tillhör ju det ämnet i kombination 
med de fakta studier av verkligheten ger och den historia man 
möter.  

Och det där med brevduvor känner man ju till sen barnsben, fast 
”då” kom duvan, försedd med en liten kasse eller ett band om 
halsen flygande och knackade på. En morserande duva har jag 
aldrig hört talas om. Fast visst är fåglar högeligen intresserade av 
att picka på sånt som låter och visst kan man väl tänka sej en 
brevduva som knackar fram ett budskap ”Brev att hämta!”: Eller 
bara knackar: hör någon mej? (Tänkte bara säga det att red. med 
fam. har besökt en gammal kvarn just vid gränsen England-
Scotland där man uppfödde och lärde upp brevduvor, vita vackra 
duvor – och lyhörda för kommandon!!!! Det var fascinerande!) 
 
 

 
 
Det här är ett kul exempel på ”telegrafi” i gamla tider. Eller om 
man nu kan kalla det telegrafi.... Det var väl mer ett bud om att 
”jag har ett meddelande till Dej” !  ((Haha!!!!! Du är rolig, RPP: 
”Jag har ett meddelande till dej!” = QSP!!!!!! Och RPQ också, 
som väl var fotografen?) 
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(Och vad gjorde den som fick det? Det har aldrig stått i några 
berättelser. Bara att duvan kom med något... Och den skulle ju hem 
igen, vägen visste den. Fast jag har aldrig läst någonstans att man 
”skickade något med vändande duva”! QSP, förr i tiden?) Reds. 
sjöfarande fader, telegrafisten, hade en berättelse från någon av sina 
långa sjöfärder runt jorden hur man fångade en fågel (en duva???) 
en gång, när man började närma sig land någonstans i fjärran och 
försåg den med ett band/en hälsning, från fartyget med namn och 
beräknad ankomsttid till kaj. (Det här var någonstans i Sydamerika, 
tror jag. Rio?) Säkert knackade han in ett meddelande om fartygets 
ankomst via radio också. För säkerhets skull! 

 
  Han hade kunnat berätta så mycket mer – 
   -- varför frågade man inte??? 
 
    Red. Karin UKV
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