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Tidskriften	utkommer	
med	10	nr	om	året	

	

	
är	medlemsblad	för	Karlskoga	
Radioklubb,		
SK4KR.	
	
Notiser	och	meddelanden	mottages	tacksamt	
	till	nedanstående	adress:	
Red.	c/o	Öman,		
Valåsen	Gamla	Jägmästargården	55		
691	94	Karlskoga.		
E-post:	karin.oman@bahnhof.se.		
Hemsida:	www.SK4KR.se		
	
Klubbens	officiella	adress:	
Karlskoga	Radioklubb		
c/o	Gunnar	Nordqvist	
Klarbärsvägen	81	
69147	Karlskoga	
	
(Plusgirokonto:	92	50	96	–	0.	Karlskoga	
Radioklubb.)	

	

Omslagsbild:	Utsikt	från	klubbens	repeater.	
Fotogr.	Ur	Hembygdsfören.	Saml.	

	
Det	här	numret	innehåller:	 	
Kalendern	 	 3	
Red:s	funderingar		(+En	hälsning	från	kassören	(s	5))	 SM4UKV	 3	
...	och	det	ska	börjas	i	tid	 SM4UKV	 6	
Och	så	en	ruta	från	SA4	JOY	 SA4JOY	 11	

Grimeton	 SM4TFE	 12	
	 	 	
Annons	Limmared	 	 15	
Annons	Media	City	i	Värmland	 	 16																																																		
	 	 	
																									 Deadline	för	nästa	QSP	den	20	januari	2022	
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Kalendern	
	
Torsdag	13	jan	

2022.	
19.00	 Månadsmöte	

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	
SM4	RPP	Alf.H.	
(Vid	förhinder:	vidtala	ersättare)	
	

OBS! Varje söndag kl. 20.00  SSA-bullen över Karlskoga-repeatern, 
145.750 MHz  DMR TG2410  / Op. SA3BPE Henrik 
	
Tester:	2m/	70cm/	kvartalstest	/		Upplysn.	hos	–RPP	el.	–RPQ	
	

			Red:s	funderingar		

	

Redaktionen,	SM4UKV	och	SM4TFE,	önskar	Er	alla		

en	God	Jul	och	ett	Gott	Nytt	År.	
Vi	hoppas	ju	2022	blir	ett	bra	radioår.	

Sköt	om	Er	och	glöm	inte	bort	”nätet”	på	söndagarna	–	vi	är	ju	inte	av	
med	pandemin	än!		Så:	Ha	det	bra!		Och	....	

Tack	för	alla	bidrag!	Keep	going!	
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Och	så	en	bild	ur	RPP:s	samling:		

Ibland blir det dubbelt upp! Julkort i dubbel upplaga med andra ord! Terje 
och Hälge (se julkortet ovan) är ju mycket nära kompisar. ...En rolig bild från 
något föredrag vi haft på klubben.  
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Och så glömmer vi inte.......................... 

 

 

En hälsning från kassören! 

 
Men kära vänner .... allt allvarligt handlar inte bara om 
medlemsavgifter och sån där tråkigt. Man måste ha nåt fint 
att titta på också --- så var så goda! 
Det kom den mest ljuvliga bild av en arvinge till en av våra 
radioröster --- och vi önskar familjen och den lilla blivande 
sändaramatören, för det måste det väl ändå vara???, allt 
gott inför det nya året och den första julen.... 
Och så funderade Red. på bildtexten. Egentligen är den väl 
klar:  
”Vad önskar Du i julklapp?”   
Svaret måste väl bli att sändaramatörer i alla åldrar vill göra 
sej hörda med bra ljud! Man måste ju kunna höras långt om 
inte annat! Och starkt.  
	

MEDLEMSAVGIFTEN 
 
Snart är det Januari och dax att betala medlemsavgiften för 2022! 
 
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 
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	...	och	det	ska	börjas	i	tid	....	 	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Snart	jul...	
Sitter	här	en	lite	speciell	morgon	i	mitten	av	december,	några	dagar	
före	Lucia,	och	funderar	på	om	det	inte	är	dags	för	en	påtår	–	
kaffekoppen	vid	sidan	är	väldigt	tom.	Speciell?????		Jag	skrev	ju	nyss	
att	det	inte	är	Lucia	riktigt	än.	Nää.	Men	det	drar	ihop	sig	till	”Nobel”	
och	det	är	alltid	lite	speciellt.	Det	är	lite	spännande	vad	de	gör	av	
dagen	i	år!	Och	den	9,	när	jag	skriver	det	här,	är	det	Anna-dagen.	Då	
skulle	lutfisken	i	blöt.	Jag	är	ju	urgammal	vid	det	här	laget	och	har	
varit	med	om	ganska	mycket	också	när	det	gäller	traditioner,	både	
gamla	och	nyskapade.	I	mitt	hem	hörde	det	till	att	man	fick	hålla	hand	
med	pappa	(obs,	det	här	var	ett	pappagöra)	och	gå	ner	till	fiskhand-
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lar’n	vid	torget	en	dag	i	början	av	december	och	köpa	ett	gulbrunt	
torrt	elände	som	kallades	lutfisk.	Fast	man	sa	kanske	bara	långa.	Det	
såg	minst	av	allt	ut	som	fisk.		–	Jag	har	skrivit	om	det	här	förr:	min	
pappa	var	under	ett	dussintal	år	radiotelegrafist	till	sjöss	och	
”seglade”	på	världens	alla	hav	–	utom	till	Australien	och	Grönland.	
Från	yttersta	tippen	av	världen	bortanför	Kina	och	så,	ja,	runt...	Han	
hade	många	års	hemlängtan	i	blodet	just	vid	den	här	tiden	på	året.	I	
hans	hem,	där	som	Sverige	tar	slut,	längst	ner	i	Skåne,	fanns	en	rad	
traditioner	som	trots	två	världskrig	nere	i	Europa	(med	tillhörande	
mer	eller	mindra	frekventa	och	oroande	radioinsatser)	som	benhårt	
skulle	hållas.	Ett	var	att	luta	fisk	till	jul.	Kunde	man	verkligen	längta	
efter	det	där	dallrande	eländet?????	Nere	i	Söderhavet???????????		
(Och	ärtsoppa????????		I	hettan????	)	Men	jag	VET	att	de	hade	ärtsoppa	
och	varm	punsch	i	hettan	under	ekvatorn	–	men	hade	de	LUTFISK????	

----	

Så	nog	var	jag	med	om	det,	hur	den	där	torra	”plankan”	dammades	av	
och	spolades	ren	och	lades	i	vatten	i	en	gammal	badbalja	av	plåt,	och	
så	fick	den	tillsyn	varje	dag.	Den	skulle	bli	mjuk	och	svälla	och	sen	
skulle	den	”lutas”.	Det	hela	skulle	påbörjas	på	Anna-dagen.	Den	9	
december.	

Jo,	så	gick	dagar	och	veckor	och	pappa	försvann	ner	i	källaren,	mellan	
vakterna	på	radiostationen,	och	såg	till	den	alltmer	svällande	”plank-
biten”	som	fått	något	förskräckligt	som	kallades	lut	att	”simma”	i.	
Dessutom	luktade	den	illa.	Och	så	visade	min	pappa	mej	bilder	på	nån	
plats	långt	norrut,	eller	rättare	nordvästöver,	vid	Nordatlanten,	där	
man	hade	fiskat	såna	här	fulingar,	spjälkat	upp	dom	och	torkat	och	så	
hängt	dom	utspända	som	på	mammas	tvättlina	därhemma	för	att	
torka...!Till	sist	skulle	de	få	lite	renare	vatten	igen	och	då	var	man	
framme	vid	jul.	Så,	på	julafton	skulle	det	hela	vara	mer	eller	mindre	
slutfört	och	”eländet”	skulle	kokas	efter	att	ha	legat	i	blöt.	Visst,	och	
efter	det	man	ätit	inlagd	sill,	hemgjord	sylta	och	julskinka	och	så	
brunkål	förstås,	så	skulle	lutfisken	intas.	Sist	gröt.	Risgrynsgröt.	Men	
det	”var	kupong	”	på	nästan	allting	och	det	är	inte	säkert	att	allting	
fanns	att	köpa	annat	än	i	minnet	av	forna	dagar.		---		Det	var	alltid	alla	
husmödrars	fasa,	det	där	med	fisken.	–	Hade	man	otur	hade	lutningen	
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gått	lite	snett	och	det	man	serverade	kunde	vara	en	enda	stor	vitgul	
dallrande	geléklump!		Min	farmor	lär	ha	misslyckats	kapitalt	en	jul	och	
var	skakig	till	max,	när	hon	bar	in	fatet	med	sin	misslyckade	lutfisk.	
Den	blev	vederbörligen	mönstrad	av	min	farfar,	som	efter	en	kort	
paus	yttrade	några	ord	som	”gått	i	arv”	i	familjen:	(På	skånska,	r-en	
rullade	ut	över	eländet...)	Darra	Du	din	lille	jäkel	för	jag	ska	inte	röra	
dej!	

Numera	KÖPER	man	eländet	”REDAN	VID	ALLHELGONA!”	och	kokar	-		
fast	ändå	alltid	med	ett	litet,	litet	stycke	fasa	i	kroppen...	

----------	

Å,	det	finns	så	mycket,	som	dagens	uppväxande	inte	har	en	aning	om!	
Att	julskinka	var	en	dyrbarhet,	att	ägg	fick	ätas	med	vördnad	-	de	var	
ransonerade	som	det	mesta.	Kaffe,	vad	var	det?	Min	första	apelsin	och	
banan	var	något	alldeles	unikt	–	under	många	år	fanns	de	bara	i	visor	
och	berättelser.	Kakao!	”Choklad	med	vispgrädde!”	Men	lutfisk	fanns.	
Och	sill.	Inlagd	sill.	Och	potatis.	Som	litet	barn	var	det	knappast	mat	
man	drömde	om.	Och	det	var	inte	heller	paket	under	granen	man	
tänkte	på.	–	Jag	minns	inte	när	jultomten	blev	ett	begrepp	för	mej,	att	
det	var	någon	tant	eller	farbror,	kanske	rent	av	pappa	som	kom...	OCH	
LÅTSADES	....	Att	man	skulle	vara	glad	om	man	fick	ett	nytt	underställ		
”charmösbyxor	(med	långa	ben,	trosor	var	inte	uppfunna)	och	linne”	i	
julpaketet,	eller	nya	långstrumpor	som	man	fäste	med	strumpeband	
mot	ett	livstycke		(ve	och	fasa!!!!!	Både	flickor	och	pojkar	hade	
livstycken.	Och	långstrumpor.	Med	strumpeband.)	För	det	var	krig	i	
världen.	Tidigt	fick	man	lära	sej	vad	ransonering	var.	

Som	litet	barn	sov	man	sött	”mellan	varven”	–	precis	som	lilla	
familjeklenoden	som	SA4JOY	skickat	en	bild	på.	Jovisst,	hemma	hos	
oss	var	radio	det	vi	levde	av!	Fast	det	var	helt	andra	dimensioner	än	
på	bilden!	Och	det	var	alltid	en	mycket	trött	pappa	som	kom	hem	
mellan	vakterna.	

Ja,	vad	drömde	man???	Knappast	om	radio!	Men	titta	en	gång	till	
vilken	ljuvlig	liten	sändaramatör!	 	

																											God	jul	igen!	

																																	SM4UKV	Karin	
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Och	titta	nu	en	gång	till	på	bilden	i	inledningen:	där	ser	ni	den	ljuvliga,	
blivande	lilla	sändaramatören!		--	Och	vem	som	skrev???	Ja,	läs	nedan!	
För	vi	fick	en	bild	till	från	en	betydligt	äldre	”sändaramatör”!	Och	lite	
trevlig	text	därtill!	 	

 

 
 

			---	Och	så	en	ruta	från	SA4JOY	
Red. citerar brevet till en början:   
”Ursäkta att det tagit tid att svara på enkäten, men, jo jag har 
en DMR-radio. Den står igång ibland hemma, men trafiken 
på den varierar, har nog varit tyst från min sida på denna 
delen av halvåret. Jag når tyvärr ingen DMR-repeater från 
mitt QTH, men har en liten Hotspot. 
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Så ...Vem är jag då? 
SA4JOY, Johannes, bor i Zinkgruvan utanför Askersund. 
Har haft intresse av radiostyrda bilar, motorer, elektronik, 
komradios osv. hela livet, (troligtvis min pappas fel). Kommer 
ihåg dragandet av trådantenner på hyreshuset vi bodde i när 
jag växte upp, då pappa lyssnade på "världsradion". Vi hade 
även någon CB-radio i bilen och någon scanner lite då 
och då. 
 
Jag tog mitt cert 2019 i Linköping. 
Sedan har det blivit några radios, har en Kenwood 
TS2000 hemma, en Wouxon i bilen och DMR-radion, en 
Anytone. I höstas köpte jag en Versa tower, som skall fixas i 
ordning lite innan den kommer på plats hemma på tomten.  
 
Fick i slutet av sommaren en dotter till, så nu är det fullt hus 
hemma, kanske har det inte blivit så mycket prat på radion 
som det borde. Även hon teknikintresserad:)  
 
Mina fem sekunder i QSP:)  
Väl mött över radion. 
Bästa 73 /SA4JOY” 
 
Är ingen författare, men tänkte det kunde bli ett inslag i QSP, 
om ni vill. 
Hoppas ni får en härlig dag i snökaoset:)  
   /Johannes 
 
 
	

NÄHÄ:	Ingen	författare!	Vadå!!!		Det	är	ju	precis	så	här	som	det	är	roligt	
att	få	läsa!	Jätteroligt!	Tack	snälla	Johannes!	
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Och	om	Ni	undrar	om	bilden	på	det	lilla	barnet....???	Det	kom	alltså	en	
text	från	en	av	våra	radiovänner	ett	stycke	bort.	med	två	bilder.	Den	
första	av	det	lilla	barnet	fick	ni	härovan	i	inledningen,	den	andra	
finner	ni	tillsammans	med	den	här	artikeln.		Dessutom	–	en	presen-
tation	av	SA4JOY	följde	med	e-posten!	Tack,	tusen	tack!	Det	kändes	
jättefint	att	få	höra	att	nå’n	läser	QSP	och	dessutom	förser	oss	med	
trevligt	material.	

											Speciellt	God	jul	till	Dej,	Johannes	Flodeby,	SA4JOY!				

									(och	till	familjen!)	Välkomna	i	gänget!	 /Red.	

	

	

	Mer	om	QSP-material	och	lite	annat	...	
Ja,	Ni	vet...	det	där	med	material	till	QSP....																																																																			
Vi	lämnar	nu	2021	och	skriver	snart	2022.		Det	är	ju	tänkt	att	vi	ska	
få	ihop	till	en	liten	klubbtidning	nästa	år	också.	Red.	blev	ju	så	glad	
när	det	strax	före	Lucia	damp	ner	ovanstående	artikel	och	ett	par			
”radiobilder”	i	RED:s	brevlåda,	från	ett	högst	oväntat	håll!	Men	
mycket	välkommet!	Tack	---	och	vet	Ni.	Berätta	gärna	om	vad	Ni	
tycker	om	at	lyssna	på	i	jul!	Kanske	musik?	----		Ett	av	våra	favorit-
musikstycken	i	juletider,	i	vår	familj	alltså,	är	när	Mahalia	Jackson	
sjunger	’Joy	to	the	world...!’		Det	är	snart	dags!	

		
Red	vet	att	man	vid	senaste	möte	bestämdes	nästa	möte	till	den	
13	januari	nästa	år.	Och	något	svar	på	de	små	enkäterna	har	vi	
inte	sett	till.	Så....	vi	hörs	väl	igen	i	januari.	Kanske	ni	skulle	
kunna	klämma	ihop	något	enkätsvar	under	helgerna???	/Red	 .			
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Grimeton	
Jag	är	ju	numera	fullblodspensionär	och	i	somras	hade	jag	min	
första	riktiga	semester.	Var	ut	med	husbilen	ett	par	gånger,	bl	a	
en	vecka	på	västkusten,	och	ett	besök	på	Grimeton	var	ju	då	
givet.	Jag	antar	att	de	flesta	av	er	är	bekanta	med	var/vad	
Grimeton	ligger/är,	så	nedanstående	text	kanske	inte	är	något	
nytt.	Men	kanske	kan	vara	kul	att	läsa	ändå.	

Grimeton	ligger	öster	om	Varberg,	väg	153	från	E6	mot	
Värnamo.	Det	är	samma	väg	som	går	till	Ullared,	så	en	hel	del	
av	er	har	säkert	åkt	förbi	Grimeton.	Men	det	är	mycket	roligare	
och	intressantare	att	stanna	till.	

1920	kom	ett	förslag	från	Kungliga	Telegrafverket	att	förbin-
delse	med	USA	måste	upprättas.	Det	var	stora	problem	under	
första	världskriget,	och	nu	behövde	man	förbättra	kommuni-
kationen.	Det	var	dock	inte	för	krigstid,	utan	för	att	förbättra	
handelsförbindelserna	och	därmed	kunna	undvika	krig.	RCA	
(Radio	Coperation	of	America)	vad	i	stort	sett	ensamma	på	
långdistanskommunikation	då	och	Ernst	Alexanderson	var	den	
som	låg	bakom	systemet	(han	var	född	i	Uppsala	och	flyttade	
till	USA	1901).	1924	var	de	två	långvågssändarna	vid	stationen	
i	Grimeton	klara	och	fick	signalen	SAQ.	Mottagaren	placerades	i	
Kungsbacka.	
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Runt	1940	stod	kortvågssändare	för	den	stora	massan	av	
trafik,	medan	långvågssändarna	fick	vara	kvar	som	reserv.		

Från	1960	finns	bara	en	av	dessa	kvar	och	fungerar	
fortfarande.		

Grimeton	Veteranradios	Vänner	är	en	intresseorganisation	
med	ca	650	medlemmar.	Ca	4	ggr	per	år	kör	de	ut	QSO	via	
antennerna.	Det	är	en	ljudlig	upplevelse..		

En	elmotor	driver	den	stora	Alexander-generatorn		
som	genererar	en	bärvåg	
	på	17,2	kHz.	
Det	är	ett	ganska	om-	
fattande	arbete	att	
starta	upp	den,	med		
olje-	och	kylpumpar.		
	 SM4TFE	Kent	

		

(	Fortsättning	följer	i	ett	
kommande	nummer	av	
QSP.)
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						God	jul	och	Gott	Nytt	År,	
		 																önskar	SK4KR	alla	sina	radiovänner!	
	
	
 
 

Månen sänker sin tysta ban 
Snön lyser vit på fur och gran 

Snön lyser vit på taken 
 
 

Endast tomten är vaken! 



 15	

 

	



 16	

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 

																	
																							
	
	
	 	 	
																				
																							Media	City	
	 							i	Värmland	

	
 

	


